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ค าน า

โรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคที่พบมำเป็นระยะเวลำนำน เกิดกำรระบำดของ
โรคทุกปีในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นโรคที่สำมำรถท ำให้มนุษย์สูญเสียชีวิตได ้
โรคนี้จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องควบคุมกำรเกิดและระบำดของโรคอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

โครงกำรผ่อดีดีร่วมกับกลุ่มงำนควบคุมโรค ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดท ำแผนเตรียมกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกส ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำหรับใช้ในกำรควบคุมกำรระบำดของโรค
ไขเ้ลือดออกได้อย่ำงทันท่วงที ลดกำรแพร่ระบำดของโรคไม่ให้เป็นไปในวงกว้ำง
และลุกลำมจนเกิดควำมเสยีหำยที่รุนแรง

แผนฯ เล่มน้ีช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ร่วมมือท ำงำน
กับหน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข และชุมชนเพ่ือให้กำรควบคุมกำรระบำดของ
โรคอย่ำงมีประสิทธภิำพและรวดเร็วมำกย่ิงข้ึน ทั้งน้ีอำสำสมัครสำธำรณสุขและ
อำสำสมัครผ่อดีดีในชุมชนยังช่วยเป็นกลไกส ำคัญที่ท ำให้กำรท ำงำนสมบูรณ์
ย่ิงขึ้นอีกด้วย

โครงกำรผ่อดีด ีและกลุ่มงำนควบคุมโรค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เชียงใหม่หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำแผนฯ เล่มน้ี จะช่วยเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนใน
ระดับต ำบล ระดับอ ำเภอ และระดับจังหวัดได้บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
ในกำรควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกที่เกิดขึน้ในพ้ืนที่ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

คณะผู้จัดท ำ
กุมภำพันธ์ 2561
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องค์ประกอบของแผน

แผนเตรียมกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
เป้ำประสงค์เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยลดควำม
เสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรระบำดของโรคให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ โดย
ตัง้เป้ำหมำยใหก้ำรระบำดของโรคสำมำรถเริ่มควบคุมได้ตั้งแต่ระดับของชุมชน และส่งผล
กระทบต่อควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนน้อยท่ีสุด โดยแผนเตรียมควำมพร้อมรับมือนี ้
ประกอบด้วย
1. มำตรกำรส ำหรับควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

1. นยิำมของโรค
2. แนวปฏิบัติในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก
3. กำรสอบสวนโรค
4. มำตรกำรในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกระบำด

2. หนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 ระดับ
1. ระดับหมู่บ้ำน
2. ระดับต ำบล
3. ระดับอ ำเภอ
4. ระดับจังหวัด

3. บทบำทและหน้ำท่ีของแตล่ะหน่วยงำนในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
1. ก่อนเกิดโรค
2. ระหว่ำงเกิดโรค
3. หลังเกิดโรค
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1. มาตรการส าหรับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

1.1 นิยามเก่ียวกับโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever หรอื DHF)

▪ โรคไข้เลือดออก* เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีท่ีมียุงลำยเป็นแมลงน ำโรค 
(ท่ีมา: กลุ่มระบาดวิทยาโรคติดต่อ ส านักโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุข)

▪ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เป็นผู้ป่วยซึ่ง ณ ท่ีนี้เป็นผู้ป่วยท่ีได้มำจำกกำร
วนิิจฉัยจำกแพทย์เรียบร้อยแล้ว

▪ ผู้ป่วยสงสัยอาการของโรคไข้เลือดออก เป็นผู้ท่ีคำดว่ำจะป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกจำกกำรสังเกตุอำกำรก่อนกำรถูกวนิิจฉัยด้วยแพทย์

▪ กลุ่มอาการไข้ และผ่ืน ตุ่ม คือ กำรพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มท่ีมีอำกำร ไข้ 
ร่วมกับ ผื่นนูนแดง หรือ จุดแดง หรือ ตุ่มตำมร่ำงกำยในสถำนท่ีเดียวกัน
หรือชุมชนเดียวกัน

* ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่ภาคผนวก
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1.2 แนวปฏิบัติในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

1.2.1 ระบบการแจ้งเตือน
กรณีพบผู้ป่วยสงสัยอำกำรของโรคไข้เลือดออก (ซึ่งจะมีกลุ่มอำกำรไข้

และผื่น ตุ่ม) ในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบใหอ้ำสำฯ ท ำกำรรำยงำนเหตุทันที โดยระบุ
รำยละเอียดให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ท่ีสุดในหัวขอ้ “โรคคน” รวมท้ังถ่ำยภำพ
ลักษณะอำกำรปรำกฎ หรือควำมผิดปกติท่ีพบเห็น และข้อมูลอ่ืน ๆ เข้ำสู่ระบบ
แอพพลิเคชั่น

1.2.2 การตอบสนองต่อการแจ้งเหตุ
เมื่อได้รับรำยงำนผ่ำนแอพพลิเคชั่นระบบจะท ำกำรคัดกรองอัตโนมัติ

ตำมค ำนิยำมท่ีก ำหนด เมื่อกำรรำยงำนเขำ้ขำ่ยสงสัยตำมนิยำม ระบบจะท ำกำร
แจ้งเตือนผ่ำนขอ้ควำมไปยังผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องในพืน้ท่ี และศูนย์กลำงระดับ
จังหวัด (Epicenter)

▪ Epicenter ปัจจุบัน คือ กลุ่มงำนควบคุมโรค ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่

▪ ผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องในพืน้ท่ี ปัจจุบัน คือ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด สำธำรณสุขอ ำเภอ เจ้ำหนำ้ท่ีระบำดอ ำเภอ เจ้ำหนำ้ท่ี
ระบำดวิทยำโรงพยำบำล เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล อำสำท่ีท ำกำรแจ้งเหตุกำรณ์

▪ เจ้ำหนำ้ท่ีประจ ำส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะท ำกำรติดตอ่
อำสำท่ีท ำกำรแจ้งเหตุกำรณ์เพื่อ
• ยืนยันข้อมูลท่ีได้รับรำยงำนจำกอำสำฯ
• ใหค้ ำแนะน ำในกำรควบคุมโรคเบ้ืองต้น
• ยืนยันกำรแจ้งเหตุและข้อมูลเพิ่มเติมไปยังหนว่ยงำนท่ี

เกี่ยวข้อง
▪ เมื่อได้รับข้อมูลจนครบถ้วน จะท ำกำรแบ่งประเภทของรำยงำน

เป็น 4 ประเภทตำมลักษณะกำรตอบสนองของหนว่ยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อใหเ้กิดกำรด ำเนินมำตรกำรควบคุมโรคในระดับท่ี
เหมำะสมแตกต่ำงกัน
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ตารางที่ 1 แสดงรำยละเอียดของประเภทกำรรำยงำนของโรคไข้เลือดออก

หมายเหตุ: รำยงำนท่ีผู้รำยงำนไม่ได้กดเป็นทดสอบรำยงำนในกรณีตอ้งกำรทดลอง
รำยงำน ใหก้ดเป็นรำยงำนทดสอบภำยหลังในแผงตรวจติดตำมระบบงำนผ่อดีดี
(dashboard)

ประเภทของรายงาน การด าเนินการเบ้ืองต้น
ของ Epicenter

สถานะของรายงานที่
จะต้องต้ังค่าในระบบ

รำยงำนท่ีมกีำรตอบสนอง
จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้วก่อนท่ีอำสำ
จะท ำกำรรำยงำนเข้ำมำ

รับทรำบข้อมูลกำรรำยงำน 
และใหค้ ำแนะน ำเพิ่มเติม

ท ำกำรเปลี่ยนสถำนะจำก 
Report เป็น Finish

รำยงำนท่ียังไม่มีกำร
ตอบสนองต่อหนว่ยงำนท่ี
เกี่ยวข้องก่อนท่ีอำสำจะท ำ
กำรรำยงำนเข้ำมำ

รับทรำบข้อมูลกำรรำยงำน 
ใหค้ ำแนะน ำ และท ำกำรส่ง
ต่อหรือประสำนงำนไปยัง
หนว่ยงำนทีเกี่ยวข้องเพื่อให้
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์
ดังกล่ำว

ท ำกำรเปลี่ยนสถำนะจำก 
Report เป็น Case

รำยงำนท่ีไม่สำมำรถติดต่อ
หรือสอบถำมข้อเท็จจริง
จำกผู้ท่ีท ำกำรรำยงำนหรือ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้

รับทรำบข้อมูลกำรรำยงำน
และเฝ้ำระวังกำรรำยงำน
ของพืน้ท่ีน้ันและพืน้ท่ี
ใกล้เคียง

ท ำกำรเปลี่ยนสถำนะจำก 
Report เป็น Insignificant 
report

รำยงำนท่ีไม่เป็นเหตุกำรณ์
จริงถูกรำยงำนเข้ำมำ

รับทรำบข้อมูล ท ำกำรเปลี่ยนสถำนะจำก 
Report เป็น False report
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1.3 การสอบสวนโรค

กำรสอบสวนโรคใหเ้ป็นไปตำมระบบกำรท ำงำนของแต่ละพืน้ท่ี เพื่อ
ควำมสะดวก และเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำนในพืน้ที่ จึงไม่มีเกณฑ์หรือ
ขอ้ก ำหนดในกำรลงพืน้ที่สอบสวนโรคไขเ้ลือดออก แต่จะมีกำรก ำหนดแบบ
ภำพรวมไว ้ดังท่ีแสดงตารางที่ 2 – 4

1.4 มาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาด

บทบำทและหนำ้ท่ีของหนว่ยงำนในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
แสดงรำยละเอียดตำมตารางที่ 5-8
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ตารางที่ 2 บทบำทกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ก่อนเกิดกำรระบำด)

การด าเนินการ บทบาทของท้องถิ่น
หน่วยงาน

หลัก

หน่วยงาน

ร่วม

เฝ้ำระวังลูกน้ ำยุงลำย เป็นหนว่ยงำนท่ีมีสว่นร่วม ✓

ด ำเนินกำรส ำรวจและท ำลำย

แหล่งเพำะพันธ์ุยุงบริเวณท่ีอยู่

อำศัย ท่ีท ำงำน ชุมชน วัด 

โรงเรียน และสถำนท่ีรำชกำร

เป็นหนว่ยงำนท่ีมีสว่นร่วม

✓

จัดท ำ MOU ระหว่ำงหนว่ยงำน เป็นหนว่ยงำนท่ีมีสว่นร่วมในกำร

จัดท ำ MOU
✓

จัดกิจกรรมใหค้วำมรู้แก่

ประชำชน สร้ำงควำมตระหนัก 

และแรงจูงใจ

เป็นหนว่ยงำนในกำรร่วมจัดอบรม 

หรือเป็นหลักในกำรจัดอบรมอย่ำง

ต่อเนื่อง
✓ ✓

จัดกำรอบรมใหค้วำมรู้แก่

เจ้ำหนำ้ท่ี อำสำสมัคร และ

ทีมงำนพ่นสำรเคมี

เป็นหนว่ยงำนในกำรร่วมจัดอบรม 

หรือเป็นหลักในกำรจัดอบรมอย่ำง

ต่อเนื่อง
✓ ✓

รณรงค์จัดกิจกรรม Big 

Cleaning Day

เป็นหนว่ยงำนในกำรด ำเนินกำรจัด

กิจกรรม Big Cleaning Day
✓

ด ำเนินกำรจัดประชุม 

ประชำคม หรือกลุ่มพบปะ

เป็นหนว่ยงำนหลักในกำรจัดประชุม

ประชำคม หรือกลุ่มพบปะ
✓
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ตารางที่ 2 บทบำทกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ก่อนเกิดกำรระบำด) (ต่อ)

การด าเนินการ บทบาทของท้องถิ่น
หน่วยงาน

หลัก

หน่วยงาน

ร่วม

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส ำหรับ

ควบคุมโรค ได้แก่ เครื่องพ่น 

ULV น้ ำยำพ่น ทรำยอะเบท 

สเปรย์กระป๋อง สำรทำกันยุง

เป็นหนว่ยงำนในกำรสนับสนุน

งบประมำณ และด ำเนินกำรจัดซือ้ 

จัดจ้ำง
✓

ด ำเนินกำรพ่นสำรเคมีใน

สถำนท่ีส ำคัญก่อนถึงฤดูกำล

ระบำด และฤดูกำลระบำด

เป็นหนว่ยงำนในกำรพ่นสำรเคมี

✓

ด ำเนินกำรจัดท ำสื่อเพื่อ

ประชำสัมพันธ ์เช่น โปสเตอร์ 

หรอืเอกสำรต่ำง ๆ เป็นตน้

เป็นหนว่ยงำนในกำรจัดท ำสื่อ

✓ ✓

ด ำเนินกำรวเิครำะหข้์อมูลเชิง

ปริมำณ เชิงพืน้ท่ี และค่ำดัชนี

ต่ำงๆ และจัดท ำสรุปแนวโน้ม

ด ำเนินกำรวเิครำะหข้์อมูลอย่ำง

สม่ ำเสมอ และมีกำรแก้ไขปัญหำ

ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
✓

เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ

เหตุกำรณ์ไขเ้ลือดออกในส่วน

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

ด ำเนนิกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

เกี่ยวกับเหตุกำรณ์โรคไข้เลือดออก

ของท้องถิ่น
✓
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ตารางที่ 3 บทบำทกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ระหว่ำงเกิดกำรระบำด)

* มาตรการ 3-3-1 : ดูตารางท่ี 9 ในภาคผนวก

การด าเนินการ บทบาทของท้องถิ่น
หน่วยงาน

หลัก

หน่วยงาน

ร่วม

ด ำเนินกำรควบคุมโรค เป็นหนว่ยงำนร่วมด ำเนินกำร

ในกำรควบคุมโรคอย่ำงเต็มท่ี
✓

ส ำรวจลูกน้ ำยุงลำย ด ำเนินกำรตรวจสอบใหเ้กิด

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
✓

พ่นยำฆ่ำยุงระยะรัศมี 100 เมตร ด ำเนินกำรพ่นยำฆ่ำยุงและ

ตรวจสอบใหด้ ำเนินกำรตำม

มำตรกำร
✓

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมด ำเนนิกำร ✓

ประชุม War-room ด ำเนินกำรและ/หรือร่วม

ด ำเนินกำร
✓ ✓

ลงพืน้ท่ีควบคุมโรคใหทั้นเวลำตำม

มำตรกำร 3-3-1 *

ด ำเนินกำรตรวจสอบใหเ้กิด

กำรด ำเนนิกำรตำมมำตรกำร
✓ ✓

ค้นหำผู้ป่วยในชุมชน ร่วมด ำเนินกำร ✓

อบรมใหค้วำมรู้ ประชำสัมพันธ ์และ

กระตุ้นชุมชนใหเ้กิดควำมตระหนัก

ร่วมด ำเนินกำร
✓ ✓

ประชำคมในพืน้ท่ีเกิดโรค หำมำตรกำร

ชุมชนหรือมำตรกำรทำงสังคม

ร่วมเป็นแกนน ำในกำร

ประชำคม ✓
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ตารางที่ 3 บทบำทกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ระหว่ำงเกิดกำรระบำด) (ต่อ)

การด าเนินการ บทบาทของท้องถิ่น
หน่วยงาน

หลัก

หน่วยงาน

ร่วม

ด ำเนินกำรควบคุมโรคด้วย

มำตรกำรทำงสังคม หรือ

มำตรกำรชุมชนตำมมตปิระชำคม

ด ำเนินกำรตำมมติประชำคม

✓ ✓

กำรบริหำรจัดกำรก ำลังบุคลำกร 

อุปกรณ์ และงบประมำณ

เป็นหนว่ยงำนหลักในกำร

ด ำเนินกำรควบคุมโรคอย่ำง

เต็มท่ี
✓

จัดหำก ำลังคนในกำรออกพืน้ท่ี

ส ำรวจ

ร่วมด ำเนนิกำรเตรียม

บุคคลำกรเตรียมพร้อมส ำหรับ

ส ำรวจร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ
✓

จัดหำเครื่องพ่นยำฆ่ำยุง เป็นหนว่ยงำนหลักในกำรจัดซือ้

และเตรียมอุปกรณ์พ่นฯ
✓

จัดหำและสนับสนุนงบประมำณ

ส ำหรับด ำเนินกำรควบคุมโรค

เป็นหนว่ยงำนสนับสนุนและ/

หรือร่วมสนับสนุนงบประมำณ ✓ ✓

ด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นหนว่ยงำนในกำรออกและ/

หรือร่วมออกขอ้บังคับตำม

กฎหมำย
✓ ✓
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ตารางที่ 4 บทบำทกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (หลังเกิดกำรระบำด)

การด าเนินการ บทบาทของท้องถิ่น
หน่วยงาน

หลัก

หน่วยงาน

ร่วม

ประเมินสถำนกำรณ์ และเฝ้ำ

ระวังโรคต่อเนื่องในคน

เป็นหนว่ยงำนร่วมในกำร

ประเมินสถำนกำรณ์และเฝ้ำ

ระวัง
✓

ประเมินสถำนกำรณ์ และเฝ้ำ

ระวังลูกน้ ำยุงลำย

เป็นหนว่ยงำนร่วมในกำร

ประเมินสถำนกำรณ์และเฝ้ำ

ระวัง
✓

จัดประชุมถอดบทเรียนกำร

ด ำเนินกำรควบคุมโรค

เป็นหนว่ยงำนร่วมในกำรถอด

บทเรียน
✓

ด ำเนินกำรติดตำมกำร

ด ำเนินกำร และประเมินผลกำร

ด ำเนนิกำรของหนว่ยงำนท่ี

เกี่ยวข้อง

เป็นหนว่ยงำนร่วมในกำร

ประเมินผล
✓
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มาตรการในการแบ่งพื้นที่เส่ียงเพื่อการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

กำรแบ่งพืน้ท่ีก ำหนให้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
▪ แบ่งตำมผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งแบง่เป็น พืน้ท่ีสแีดง พืน้ท่ีสเีหลอืง และพืน้ท่ีสเีขียว
▪ แบ่งตำมค่ำดัชนีลูกน้ ำ ซึ่งแบง่เป็น พืน้ท่ีสขีำว พืน้ท่ีสเีทำ และพืน้ท่ีสดี ำ

ตารางที่ 5 แสดงมำตรกำรในกำรแบ่งพืน้ที่เสี่ยงเพื่อกำรป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแบ่งตำมลักษณะพืน้ท่ี

หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว (ต้ังแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม)
ประเภทพื้นที่ สี ค าอธบิาย

พืน้ท่ีโรคสงบแล้ว เขียว หมู่บ้ำนท่ีเคยพบผู้ป่วย แต่ไม่พบผู้ป่วยมำมำกกว่ำ 
2 เดือนข้ึนไป

พืน้ท่ีเฝ้ำระวัง เหลือง หมู่บ้ำนท่ีเคยพบผู้ป่วย แต่ไม่พบผู้ป่วยมำตั้งแต่ 29 
วัน – 2 เดือน

พืน้ท่ีระบำด แดง หมู่บ้ำนท่ีพบผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใน 28 วันท่ี
ผ่ำนมำหรอืพบผู้ป่วยรำยใหม่

หมู่บ้านที่ยังไม่พบผู้ป่วยและเป็นพื้นที่สีเหลือง หรอืสีเขียว
ประเภทพื้นที่ สี ค าอธบิาย

พืน้ท่ีเสี่ยงต่ ำ ขาว หมู่บ้ำนท่ีมีค่ำ HI น้อยกว่ำ 10
พืน้ท่ีเสี่ยงปำนกลำง เทา หมู่บ้ำนท่ีมีค่ำ HI ตัง้แต ่10 – 20
พืน้ท่ีเสี่ยงสูง ด า หมู่บบ้ำนท่ีมีค่ำ HI มำกกวำ่ 20
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ตารางที่ 6 แสดงกิจกรรมส ำหรับพืน้ท่ีสแีดง

ล ำดับ กิจกรรม

1
รับแจ้งกำรพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพืน้ท่ีจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
โรงพยำบำล หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

2
แจ้งขำ่วกำรเกิดโรคให ้อปท. / ผู้น ำชุมชน / อสม. / เครือข่ำยสุขภำพ เพื่อเตรียมทีม
สอบสวนโรค

3

ลงพืน้ท่ีด ำเนินกำรควบคุมโรคภำยใน 3 ชั่วโมง
▪ ทีม SRRT สอบสวนโรคตำมแบบสอบสวนโรคเฉพำะรำย
▪ ทีม SRRT ส ำรวจและจัดกำรแหล่งเพำะพันธุยุ์งในและรอบๆบ้ำนผู้ป่วย
▪ ทีม SRRT พ่นสเปรย์กระป๋องในบ้ำนผู้ป่วย

4
ส่งรำยงำนกำรสอบสวนโรคเบ้ืองต้นให้ สสอ. ภำยใน 1 วัน และส่งรำยงำน final 
report ของผู้ป่วยรำยแรกของหมู่บ้ำน/ชุมชนใหก้ับ สสจ. เชียงใหม่ภำยใน 1 สัปดำห์

5
รณรงค์ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุยุ์งลำยทันที
▪ รัศมีรอบบ้ำนผู้ป่วย 100 เมตร ใหค่้ำ HI เท่ำกับ 0 ภำยใน 5 วัน
▪ ทุกหลังคำเรือนในหมู่บ้ำน ใหค่้ำ HI นอ้ยกวำ่ 10

6 รำยงำนผลค่ำ HI ภำยหลังด ำเนินกำรทุกครั้งในแต่ละวันไปยัง นำยก อปท. และ สสอ.

7
พ่นสำรเคมีก ำจัดยุงลำยตัวแก่ในรัศมี 100 เมตร ในวันท่ี 0, 3, 7, 14, 21, 28 ไป
จนกว่ำค่ำ HI ท้ังหมู่บ้ำนน้อยกว่ำ 10 และรัศมีบ้ำนผู้ป่วย 100 เมตร ค่ำ HI เท่ำกับ 0

8 จัดท ำประชำคมในพืน้ท่ีเกิดกำรระบำดภำยใน 1 สัปดำห์

9 ค้นหำผู้ป่วยท่ีมีอำกำรเข้ำได้กับไข้เลือดออกยอ้นหลัง 2 สัปดำห์
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ตารางที่ 7 กิจกรรมส ำหรับพืน้ท่ีสเีหลอืง และพืน้ท่ีสเีขียว

หมายเหตุ กำรสุ่มส ำรวจค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำยโดยทีมเจ้ำหนำ้ท่ีสำธำรณสุข
1. หมู่บ้ำนท่ีมีหลังคำเรือน ≤ 150 หลังคำเรือน สุ่มส ำรวจ 30 หลังคำเรือน
2. หมู่บ้ำนท่ีมีหลังคำเรือน > 150 ถึง 500 หลังคำเรือน สุ่มส ำรวจ ร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนหลังคำเรือน
3. หมู่บ้ำนท่ีมีหลังคำเรือน > 500 หลังคำเรือน สุ่มส ำรวจ 100 หลังคำเรือน

หมู่บ้ำนสีแดง หมำยถึง หมู่บ้ำนท่ีมีควำมเสี่ยงสูง
หมู่บ้ำนสเีหลือง หมำยถึง หมู่บ้ำนท่ีมีควำมเสี่ยงปำนกลำง
หมู่บ้ำนสีเขียว หมำยถึง หมู่บ้ำนท่ีมีควำมเสี่ยงต่ ำ

ล ำดับท่ี กิจกรรม

1 รณรงค์ให้ประชำชนท ำลำยแหล่งเพำะพันธุยุ์งลำยทุกสัปดำห์

2
อสม. และเครือข่ำยในชุมชน ส ำรวจและท ำลำยแหล่ง
▪ พืน้ท่ีสดี ำทุก 1  สัปดำห์
▪ พืน้ท่ีสเีทำทุก 2  สัปดำห์
▪ พืน้ท่ีสขีำวทุกเดือน   

3
เจ้ำหน้ำท่ีสุม่ประเมินค่ำ HI และ BI พร้อมท้ังรำยงำนให้สำธำรณสุขอ ำเภอ
▪ พืน้ท่ีสดี ำทุก 1  สัปดำห์
▪ พืน้ท่ีสเีทำทุก 2  สัปดำห์
▪ พืน้ท่ีสขีำวทุกเดือน   

4
พ่นสำรเคมีท ำลำยยุงตัวแก่ (กรณีมีทรัพยำกรเพียงพอ)
▪ พืน้ท่ีสดี ำทุก 1  สัปดำห์
▪ พืน้ท่ีสเีทำทุก 2  สัปดำห์

5
ใหค้วำมรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและแจ้งสถำนกำรณ์โรคแก่ประชำชนอย่ำงน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

6 ท ำประชำคมหมู่บ้ำนทุก 6 เดือน 
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ตารางที่ 8 แสดงค ำอธบิำยของมำตรกำร 3-3-1 ในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก

มำตรกำร ค ำอธบิำย

3
หลังจำกที่โรงพยำบำลพบผู้ป่วยให้ท ำกำรรำยงำนโรคให้แก่หน่วยงำนท่ีควบคุม
โรคในพืน้ท่ีทรำบภำยใน 3 ชั่วโมง

3
รพ.สต. และ อสม. ลงพื้นท่ีบ้ำนผู้ป่วยภำยใน 3 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง เพื่อส ำรวจ
และจัดกำรแหล่งเพำะพันธุ์ยุงในบ้ำนผู้ป่วย พร้อมท้ังแจกยำทำกันยุงเพื่อท ำให้
ผู้ป่วยและคนในครอบครัว

1
ส่งทีม SRRT ลงพื้นท่ีควบคุมโรคในรัศมี 100 เมตร ภำยใน 1 วัน และด ำเนิน
กำรตำมมำตรกำรพืน้ท่ีสแีดง เพื่อจ ำกัดวงกำรแพร่ระบำดของโรค
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หน่วยงำนหลักท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกประกอบไปด้วย
หนว่ยงำนด้ำนกำรปกครอง และหนว่ยงำนด้ำนสำธำรณสุข ซึ่งมีหน่วยงำนย่อยกระจำยอยู่
ในแต่ละระดับของชุมชน ดังนี้

2.1 ระดับหมู่บ้าน

ครัวเรือนเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดในชุมชนที่ประกอบกันขึ้นเป็นหมู่บ้ำน ภำยใต้กำร
ปกครองดูแลจำกผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อใหเ้กิดควำมเข้มแข็งของชุมชน แต่ละชุมชนจะมี
อำสำสมัครของหนว่ยงำนต่ำง ๆ เพื่อท ำหนำ้ท่ีดูแลและปกปอ้งชุมชนใหอ้ยู่ดกีินดีและมี
ควำมสงบเรียบร้อย เช่น อำสำสมัครสำธำรณสุข อำสำสมัครปศุสัตว์ เป็นต้น หนว่ยย่อย
ระดับหมู่บ้ำนถือเป็นรำกฐำนท่ีส ำคัญในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นอย่ำงย่ิง เนื่องจำก
กำรควบคุมโรคได้อย่ำงรวดเร็วน้ันตอ้งอำศัยควำมร่วมมือในกำรช่วยสอดส่องดูแลแหล่ง
พันธุล์ูกน้ ำยุงลำย และผู้ป่วยหรือสงสัยวำ่จะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ผ่ำนมำทำง
อำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน เพื่อส่งต่อข้อมูลท่ีพบเห็นไปยังหนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้องในระดับ
ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัดต่อไป อีกท้ังหมู่บ้ำนท่ีเข้มแข็งยังมีควำมส ำคัญในกำรควบคุมโรค
เบ้ืองต้น เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคออกไปยังพืน้ท่ีข้ำงเคียงอ่ืน ๆ และป้องกัน
กำรเกิดเป็นโรคระบำดในวงกว้ำงได้อีกด้วย หนว่ยงำนหลักในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระดับหมู่บ้ำน ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ อาสาสมัคร (อาสาสมัครผ่อดีด ีและ
อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นหลัก) ผู้น าชุมชน และ ผู้น าหมู่บ้าน เป็นต้น

1. ระดับหมู่บ้าน

2. ระดับต าบล

3. ระดับอ าเภอ

4. ระดับจังหวัด
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2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคไข้เลือดออก



2.2 ระดับต าบล

หน่วยงำนที่มีหน้ำท่ีหลักในกำรดูแลชุมชนระดับต ำบลตำมพระรำชบัญญัติก ำหนด
และข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
ได้ก ำหนดให้เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำท่ีในกำรจัดระบบบริกำร
สำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ท ำให้อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรป้องกัน
และควบคุมโรคระบำดอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
นอกจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ยังมี
หน้ำท่ีช่วยในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกท่ีมีประสิทธิภำพอีกหน่วยงำนหนึ่ง
ด้วย อีกท้ังก ำนันซึ่ง เป็นผู้ปกครองท้องท่ีระดับต ำบลท่ีมีควำมใกล้ชิดอย่ำงมำกต่อ
ผู้ใหญ่บ้ำน และชุมชนก็ถือเป็นหนว่ยส ำคัญในกำรปกครองและโน้มน้ำวให้เกิดควำมร่วมมือ
ในชุมชน ดังนั้นหน่วยงำนหลักในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต ำบล ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน

2.3 ระดับอ าเภอ

หน่วยงำนระดับอ ำเภอท่ีมีหน้ำท่ีควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโรค
ไข้เลือดออก โดยรับนโยบำยจำกหน่วยงำนหลักต้นสังกัด อันได้แก่ หน่วยงำนทำงด้ำนกำร
ปกครอง และกำรสำธำรณสุขเป็นหลัก ได้แก่ นายอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และโรงพยาบาลชุมชน

2.4 ระดับจังหวัด

เช่นเดียวกับหน่วยงำนระดับอ ำเภอ หน่วยงำนระดับจังหวัดมีหน้ำท่ีในกำรรับ
นโยบำยกำรควบคุมและป้องกันโรคระบำดจำกหน่วยงำนส่วนภูมิภำคและกระจำยลงไปสู่
ระดับท้องถิ่นตอ่ไป หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง ผู้ว่าราชการจังหวัด และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด
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สรุปมาตรการที่ส าคัญของแผนเตรียมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
และการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่ส าคัญ

• อปท.

• หนว่ยงำน
สำธำรณสุข

• อำสำฯ

• ผู้น ำชุมชนการเฝ้า

ระวังและ

ค้นหาผู้ป่วย

• อปท.

• หนว่ยงำน
สำธำรณสุข

ระบบข้อมูล 

และการ

น าเสนอ

• อปท.

• หนว่ยงำน
สำธำรณสุข

การเตรียม

วัสดุ

อุปกรณ์

• หนว่ยงำน
สำธำรณสุข

กำร
สอบสวนโรค

• อปท.

• หนว่ยงำน
สำธำรณสุข

• อำสำฯ

• ผู้น ำชุมชน
การควบคุม

โรค

• อปท.

• หนว่ยงำน
สำธำรณสุข.

• ผู้น ำชุมชน

การบริหาร

จัดการ

• อปท.

• หนว่ยงำน
สำธำรณสุข

• อำสำฯ

• ผู้น ำชุมชน
การติดตาม

ประเมินผล
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แผนผังสรุปการด าเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก
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ภาคผนวก



1. ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อเดงกี (Dengue illness)
มีสำเหตุมำจำกเชือ้ไวรัสเดงกีซึ่งมี 4 ชนิด ได้แก่ ชนิด 1 ชนิด 2 ชนิด 3 และ

ชนิด 4 โดยมียุงลำยบ้ำน (Aedes aegypti) และยุงลำยสวน (Aedes albopictus) เป็นพำหะ
น ำโรค 

ภาพที่ 1 อัตราป่วยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
(พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553)

(ท่ีมา: คู่มือวชิาการโรคติดเชือ้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)

ภาพที่ 2 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยกระจายตามเดือน
(พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553) 

(ท่ีมา: คู่มือวชิาการโรคติดเชือ้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
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แนวโน้มอัตรำป่วย อัตรำตำย และอัตรำป่วยตำย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 –
พ.ศ. 2557) พบอัตรำกำรป่วยต่อประชำกรแสนคนมีแนวโน้มสูงข้ึน ในส่วนของอัตรำป่วย
ตำยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด แสดงแนวโน้มตำมภำพท่ี 3 และแสดงสัดส่วนผู้ป่วย
แยกตำมอำยุดังภำพท่ี 4

ภาพที่ 3 แสดงสถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 
2557

(ท่ีมา: คู่มือวชิาการโรคติดเชือ้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)

ภาพที่ 4 แสดงสัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในภาคเหนอืจ าแนกตามอายุ 
ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557)

(ท่ีมา: คู่มือวชิาการโรคติดเชือ้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
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2. สาเหตุ และการติดต่อ 
ยุงพาหะ : ยุงลาย (Aedes หรือ Stegomyia) ซึ่งมียุงลำยท่ีเป็นพำหะอยู่ 2 ชนิด 

คือ Aedes aegypti (ยุงลายบ้าน) และ Aedes albopictus (ยุงลายสวน) ซึ่งยุงลำยท้ัง
เพศผู้และเพศเมียจะกินน้ ำหวำนเพื่อเป็นอำหำร แต่ยุงลำยเพศผู้จะไม่กินเลือดคน มีเฉพำะ
ยุงลำยเพศเมียท่ีกินเลือดคนเพื่อใช้เป็นพลังงำนในกำรวำงไข่เท่ำนั้น

ภาพที่ 5 ภำพลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงยุงลำยบ้ำนและยุงลำยสวน
(ท่ีมา: คู่มือวชิาการโรคติดเชือ้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
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เชื้อสาเหตุ : เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (DENV) จัดเป็น single stranded RNA 
virus ซึ่งมี 4 ชนิด ได้แก่ DENV1 DENV2 DENV 3 และ DENV4

การแพร่กระจายของไวรัสเดงกี : เชือ้ไวรัสเดงกีแพร่จำกคนหนึ่งไปยังอีกคน
หนึ่งได้โดยมียุงลำยเป็นพำหะของโรคท่ีส ำคัญ โดยยุงตัวเมียจะดูดเลือดคนท่ีมีเชือ้ไวรัสอยู่
ในกระแสเลอืด (ในช่วงที่มีไข้สูง) เข้ำไป เชือ้ไวรัสจะเพิ่มจ ำนวนในตัวยุงโดยเข้ำไปอยู่ใน
กระเพำะอำหำรและหลังจำกนั้นจะเข้ำสู่ตอ่มน้ ำลำยของยุงเตรียมพร้อมท่ีจะปล่อยเชือ้
ไวรัสใหก้ับคนท่ีถูกกัดครั้งต่อไปตลอดท้ังอำยุขับของยุงเพศเมียซึ่งอยู่ได้นำน 30 – 45 วัน 
แสดงแผนภำพกำรแพร่เชือ้ดังภำพที 5

ภาพที่ 7 แสดงการแพร่เชือ้ไวรัสเดงกี (ท่ีมา: คู่มือวชิาการโรคติดเชือ้เดงกีและ
ไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
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วงจรชีวิตของยุงลาย : ยุงลำยพบอยู่ท่ัวไปในเขตร้อน แหล่งเพำะพันธุ ์คือ 
ภำชนะท่ีมีน้ ำขังโดยเป็นน้ ำท่ีใสและนิ่ง ยุงลำยตัวเมียหลังจำกดูดเลือดคนแล้วจะวำงไข่ตำม
ผิวในของภำชนะเหนอืระดับน้ ำเล็กน้อย ไข่จะฝักเป็นลูกน้ ำภำยใน 2 - 3 วัน จำกลูกน้ ำ
เป็นตัวโม่งใช้เวลำ 4 – 5 วัน และจำกตัวโม่งเป็นยุงตัวเต็มวัยใช้เวลำ 1 – 2 วัน

ภาพที่ 8 แสดงวงจรชีวิตของยุงลาย
(ท่ีมา : http://p.lnwfile.com/_/p/_raw/1o/tz/95.jpg)
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3. การติดเชื้อ และอาการ
ปัจจุบันได้จ ำแนกกลุ่มอำกำรของโรคท่ีเกิดจำกกำรติดเชือ้ไวรัสเดงกี ตำม

กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ดังนี้

ภาพที่ 9 แสดงการจ าแนกการติดเชือ้ไวรัสเดงกี 
(ท่ีมา: คู่มือวชิาการโรคติดเชือ้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกี

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
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Undifferentiated fever (UF) หรอืกลุ่มอาการไวรัส (Viral syndrome)
มักพบในทำรกหรือเด็กเล็ก จะพบเพียงอำกำรไข้ 2 – 3 วัน บำงครั้งอำจมีผื่น มี

อำกำรคล้ำยคลึงกับโรคท่ีเกิดจำกเชือ้ไวรัสอ่ืน ๆ ซึ่งไม่สำมำรถวินจิฉัยได้จำกอำกำรทำง
คลินกิ

ไข้เดงกี (Dengue fever หรอื DF)
มักเกิดกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่ อำจมีอำกำรไม่รุนแรง คือ มีเพียงอำกำรไข้ร่วมกับ

ปวดศีรษะ เมื่อยตัว หรืออำจเกิดอำกำรแบบ Classical DF คือ มีไขสู้งกะทันหัน ปวดศีรษะ 
ปวดรอบกระบอกตำ ปวดกล้ำมเนื้อ ปวดกระดูก และมีผื่น บำงรำยอำจมีจุดเลือดออกท่ี
ผิวหนัง ผู้ป่วยส่วนใหญม่ีเม็ดเลือดขำวต่ ำ รวมท้ังบำงรำยมีเกล็ดเลือดต่ ำได้ ในผู้ใหญ่เมื่อ
หำยแล้วจะมีอำกำรอ่อนเพลียอยู่นำน

ไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever หรอื DHF)
มีอำกำรเป็นรูปแบบท่ีค่อนข้ำงชัดเจน คือ มีไขสู้งลอยร่วมกับอำกำรเลือดออก 

ตับโต และมีภำวะช็อคในรำยท่ีรุนแรง ในระยะมีไขจ้ะมีอำกำรต่ำง ๆ คล้ำย DF แต่จะมี
ลักษณะเฉพำะของโรค คือ มีเกล็ดเลือดต่ ำและมีกำรรั่วของพลำสมำ ซึ่งถ้ำรั่วออกไปมำก
ผู้ป่วยจะมีภำวะช็อค เรียกว่ำ Dengue Shock Syndrome หรือ DDS

ไข้เดงกีที่มอีาการแปลกออกไป (Expanded Dengue Syndrome หรอื Unusual 
Dengue หรอื EDS)

ท่ีพบส่วนใหญ ่คือ ผู้ป่วยจะมีอำกำรทำงสมอง มีตับวำย ไตวำย ผู้ป่วยมีอำกำร
ทำงสมอง ส่วนใหญเ่กิดจำกภำวะช็อคนำนและมีตับวำยร่วมด้วย ผู้ป่วยเหลำ่นีส้่วนหนึ่ง
พบวำ่มีกำรติดเชือ้ 2 อย่ำงร่วมกัน หรือเป็นผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ ำตัวเดิมอยู่แล้ว
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4. การส ารวจยุงลาย

 การส ารวจยุงลายตัวเต็มวัย
การส ารวจความชุกชุมของยุงลายตัวเต็มวัยโดยการจับยุงลายขณะเกาะ

พัก (Indoor Resting Rate) ตำมสถำนท่ีตำ่ง ๆ ภำยในบ้ำน โดยช่วงเวลำท่ีพบยุงลำยมำ
กัดกินเลือดคนมำกที่สุดคือ 08:00 น. – 11:00 น. และพบอีกช่วงเวลำ 13:00 น. –
17:00 น. น ำยุงลำยท่ีจับได้น ำมำรวบรวมแยกเพศแล้วค ำนวณหำจ ำนวนยุงท่ีจับได้ต่อ
บ้ำนต่อชั่วโมง ใช้วิธีดังกล่ำวในกรณีมีกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกในพืน้ท่ีนัน้ จำกนั้น
น ำข้อมูลมำค ำนวณ ดังนี้

Resting Rate (RR) = จ ำนวนยุง (ท้ังสองเพศ) ท่ีจับได้ตอ่บ้ำน
Net Index (NI) = จ ำนวนยุงตัวเมียท่ีจับได้ตอ่คน – ชั่วโมงโดยกำรใช้สวิง
Parous Rate (PR) = จ ำนวนยุงตัวเมีย (ท่ีเคยวำงไข่แล้ว) ท่ีจับได้ตอ่บ้ำนต่อคน

การส ารวจยุงตัวเต็มวัยโดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อ ควรอยู่ในช่วงเวลำ 08:00 –
11:00 เจ้ำหนำ้ท่ีผู้ปฏิบัติตอ้งนั่งโดยพับขำกำงเกงใหสู้งเหนอืเข่ำ พับแขนเสือ้อยู่เหนอื
ศอก เพื่อล่อยุงใหม้ำกัดเมื่อมียุงเริ่มบินมำเกำะส่องด้วยไฟฉำยและใชห้ลอดจับยุงครอบไป
ท่ีตัวยุงแล้วอุดปำกหลอดด้วยส ำลี ปฏิบัตเิช่นนี้จนครบบ้ำนละ 20 นำที และจดบันทึก
จ ำนวนยุงลำยท่ีจับได้แตล่ะเพศ จำกนั้นน ำข้อมูลมำค ำนวณค่ำดังนี้

อัตราการกัด (Biting Rate) = จ ำนวนยุงลำยตัวเมียท่ีจับได้ตอ่คนต่อชั่วโมง
อัตราการเกาะกัด (Landing Rate) = จ ำนวนยุงลำยท่ีจับได้ท้ังหมดต่อคนต่อ
ชั่วโมง
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 การส ารวจลูกน้ ายุงลาย

มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อตรวจสอบแหล่งท่ีอยูข่องลูกน้ ำ และเพื่อพิจำรณำวำ่
ควำมชุกชุมของลูกน้ ำเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หลังจำกด ำเนินกำรควบคุมแล้ว วธิกีำรส ำรวจ
ท่ีใช้เป็นมำตรฐำนจำกกำรแนะน ำขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO) คือ วธิสี ำรวจแบบ 
Visual Larval Survey เป็นกำรส ำรวจลูกน้ ำยุงลำยท่ีมีจุดประสงค์เพียงส ำรวจ และนับ
จ ำนวนภำชนะท่ีมีน้ ำขังวำ่พบหรือไม่พบลูกน้ ำยุงลำย ไม่ว่ำจะพบระยะใดก็ตำม รวมท้ังตัว
โม่งเพียง 1 ตัวก็ใหถ้ือวำ่ภำชนะนั้นมีลูกน้ ำ หลังจำกส ำรวจท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
หำจ ำนวนภำชนะท่ีส ำรวจ จ ำนวนภำชนะท่ีพบลูกน้ ำยุงลำย จ ำนวนบ้ำนท่ีส ำรวจและ
จ ำนวนบ้ำนท่ีส ำรวจพบลูกน้ ำยุงลำย เพื่อค ำนวนค่ำดัชนี 

House Index (HI) หรอื Premise Index หมำยถึง จ ำนวนบ้ำนท่ีส ำรวจพบ
ลูกน้ ำใน 100 บ้ำน

𝐇𝐈 =
จ ำนวนบ้ำนท่ีส ำรวจพบลกูน ำ้ยุงลำย

จ ำนวนบ้ำนท่ีส ำรวจทัง้หมด
× ๑๐๐

Container Index (CI) หรอื Receptacle Index หมำยถึง จ ำนวนภำชนะท่ี
ส ำรวจพบลูกน้ ำยุงลำยในภำชนะ 100 ชิน้

𝐂𝐈 =
จ ำนวนภำชะท่ีส ำรวจพบลกูน ำ้ยงุลำย

จ ำนวนภำชนะท่ีส ำรวจทัง้หมด
× ๑๐๐

Breteau Index (BI) หมำยถึง จ ำนวนภำชนะท่ีส ำรวจพบลูกน้ ำในบ้ำน 100 
หลัง

𝐁𝐈 =
จ ำนวนภำชนะท่ีส ำรวจพบลกูน ำ้ยงุลำย

จ ำนวนบ้ำนท่ีส ำรวจทัง้หมด
× ๑๐๐
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ตารางที่ 10 เลขควำมหนำแน่น (WHO Density Figure) กับดัชนีวัดควำมชุกของลูกน้ ำ
ยุงลำย
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Density 

Figure
ค่า HI ค่า CI ค่า BI

จ านวนประชากรยุงเพศเมยี

ต่อตารางกโิลเมตร

1 1-3 1-2 1-4 100,000

2 4-7 3-5 5-9 200,000

3 8-17 6-9 10-19 300,000

4 18-28 10-14 20-34 400,000

5 29-37 15-20 35-49 500,000

6 38-49 21-27 50-74 600,000

7 50-59 28-31 75-99 700,000

8 60-76 32-49 100-199 800,000

9 ≥77 ≥50 ≥200 900,000



5. หลักการควบคุมยุงพาหะน าโรค

 หลักการควบคุมยุงพาหะน าโรค

มำตรกำรป้องกันควบคุมโรคท่ีส ำคัญ ได้แก่ ป้องกันคนไข้และคนปกติไม่ให้ถูกยุง
กัด ก ำจัดยุงและลูกน้ ำ ลดแหล่งเพำะพันธ์ุไม่ใหยุ้งสำมำรถแพร่พันธ์ุเพิม่ควำมหนำแนน่ได้

 วัตถุประสงค์ของการควบคุมยุงพาหะน าโรค

1. ลดความความชุกชุมของพาหะน าโรค หมำยถึง กำรใช้มำตรกำรต่อยุงเพื่อใหค้วำม
ชุกชุมของยุงพำหะต่ ำลงจนลดโอกำสกำรแพร่เชือ้โรคลงได้

2. ลดอายุยุงพาหะน าโรค โดยท่ัวไปยุงตัวเมียท่ัว ๆ ไปจะมีอำยุประมำณ 1 เดือน หำก
สำมำรถลดอำยุของยุงใหส้ั้นลงโอกำสท่ีจะแพร่เชือ้ก็จะลดลงเช่นกัน และหำกลดอำยุใหส้ั้น
กวำ่ 1 สัปดำห ์โอกำสท่ียุงจะแพร่เชือ้ได้ต่ ำมำก

3. ลดการสัมผัสระหว่างคนและพาหะน าโรค วธิกีำรแพร่โรคติดตอ่ท่ีน ำโดยแมลงส่วน
ใหญเ่กิดจำกกำรถูกยุงกัดหำกปอ้งกันไม่ให้ถูกยุงกัดได้จะเป็นกำรป้องกันโรคได้เกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์
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 วิธกีารควบคุมพาหะน าโรค

สำมำรถแบ่งกลุ่มกำรควบคุมได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ กำรควบคุมระยะตัวอ่อน
(ลูกน้ ำ และกำรควบคุมระยะตัวเต็มวัย (ยุง)

การควบคุมลูกน้ า ยุงลำยเป็นยุงท่ีวำงไข่ในภำชนะขังน้ ำท่ีสร้ำงข้ึน หรือตำมเศษ
วัสดุ ขยะ บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งหำกินเลือดโดยท่ัวไปรัศมีไม่เกิน 500 เมตร ดังนั้น
มำตรกำรก ำจัดควรด ำเนินกำร ควรด ำเนินกำรกับแหล่งเพำะพันธุจ์ะครอบคลุมและ
รวดเร็วกวำ่ซึ่งจ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และทันเวลำอย่ำงต่อเนื่องทุก
สัปดำห ์โดยเน้นท่ีชุมชนและครัวเรือนต้องมีสว่นร่วมด ำเนินกำร วธิกีำรก ำจัดลูกน้ ำท่ีส ำคัญ 
ได้แก่ กำรลดแหล่งเพำะพันธุ ์กำรควบคุมทำงกำยภำพ กำรควบคุมโดยชีววธิ ีกำรใช้
สำรเคมี จุลินทรีย์หรือสำรยับย้ังกำรเจริญเติบโต 

การควบคุมตัวยุง กำรควบคุมยุงพำหะน ำโรคควรด ำเนินกำรควบคุมระยะลูกน้ ำ 
แต่บำงครั้งมีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำร ดังนั้น หำกไม่สำมำรถก ำจัดลูกน้ ำยุงได้ จ ำเป็น
อย่ำงย่ิงท่ีจะต้องก ำจัดตัวยุงโดยอำจใช้วิธีทำงกำยภำพหรือวธิกีล นอกจำกนั้นอำจป้องกัน
ตนเองจำกยุงกัด แต่หำกไม่สำมำรถหยุดย้ังกำรแพร่โรคได้ จ ำเป็นต้องใช้สำรเคมีแตค่วรใช้
เท่ำท่ีจ ำเป็น ใหด้ ำเนนิกำรเฉพำะเพื่อกำรควบคุมโรคเมื่อเกิดโรค กำรด ำเนนิกำรอย่ำง
รวดเร็วทันเวลำ ถูกต้องทำงเทคนิคและครอบคลุมรอบบ้ำนผู้ป่วยรัศมี 100-200 เมตร 
เมื่อพบผู้ป่วยจะสำมำรถหยุดย้ังกำรแพร่โรคได้รวดเร็ว
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7. มาตรการในการควบคุมยุงพาหะน าโรคไข้เลือดออก

 วิธทีางกายภาพ (Physical control)

การจัดการทางด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการควบคุมยุงพาหะ แบ่ง
ควำมส ำคัญกำรเป็นแหล่งเพำะพันธ์ุและควำมจ ำเป็นใช้ประโยชนข์องภำชนะขังน้ ำใน
ชีวิตประจ ำวัน แยกได้เป็นแหลง่เพำะพันธุใ์นภำชนะหลัก แหล่งเพำะพันธุใ์นภำชนะรอง และ
แหล่งเพำะพันธุใ์นภำชนะเศษวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม  เป็นวิธีกำรควบคุมพำหะตั้งแต่ตน้
และได้ผลอย่ำงถำวร วธิกีำรนีจ้ะเป็นประโยชน์ส ำหรับโครงกำรควบคุมพำหะท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรสร้ำง ระบบกำรชลประทำน ระบบคูคลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร และกำรสร้ำงอ่ำงเก็บ
น้ ำ กำรสร้ำงถนนหนทำงต่ำง ๆ

การท าสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะสม  เป็นวิธีกำรควบคุมยุงพำหะโดยท ำ
สภำพแวดล้อมใหไ้ม่เหมำะสมท่ีจะเป็นแหล่งเพำะพันธุ ์หวังผลในกำรควบคุมระยะสั้น 
วธิกีำรท่ีได้มีกำรน ำมำทดลองใช้ ได้แก่ กำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงระดับและควำมเร็วของ
กระแสน้ ำ กำรถำกถำงวัชพืชต่ำง ๆ ริมล ำธำร หรือกำรปรับสภำพกรด ด่ำงของน้ ำใหไ้ม่
เหมำะสมต่อกำรท่ียุงลำยจะมำวำงไข่

การลดการสัมผัสระหว่างคน ยุงพาหะ และเชื้อโรค  เป็นวิธีกำรพืน้ฐำนง่ำยๆ 
ท่ีมีกำรน ำมำใช้ เช่น กำรป้องกันตนเองจำกยุงพำหะกัด โดยกำรใส่เสือ้ผ้ำมิดชิด ทำสำร
ป้องกันยุงกำรใช้ยำจุดกันยุง กำรใช้สำรระเหยออกฤทธิ์ขับไล่ยุง สำรออกฤทธิ์บำงชนิด
สำมำรถท ำใหเ้กิดอำกำรแพ้ได้ ในกำรเลอืกซือ้ควรตรวจดูสำรออกฤทธิ์อย่ำงละเอียด ควร
เลือกสำรท่ีมีอันตรำยน้อย

- 33 -



 วิธทีางชีวภาพ (Biological control)

ปลากินลูกน้ า (Lavivorous fish) เป็นกำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยท่ีง่ำยอีกวธิหีนึ่ง 
เนื่องจำกอยู่ในภำชนะเป็นเป้ำนิ่ง ปลำกินลูกน้ ำท่ีใช้ เช่น ปลำหำงนกยูง ปลำแกมบูเซีย
ปลำสอด ปลำหัวตะกั่ว ปลำกัด หรือปลำอะไรก็ได้ท่ีกินลูกน้ ำเป็นอำหำร

แบคทีเรีย (Bacteria) โรคของยุงท่ีเกิดจำกเชือ้แบคทีเรีย มักจะท ำใหก้ำรย่อย
อำหำร กำรหำยใจ และกำรหมุนเวยีนโลหติของลูกน้ ำยุงผิดปกติไปจำกเดิม โอกำสท่ี
แบคทีเรียจะเข้ำสู่ตัวลูกน้ ำยุงนั้นเกิดได้ 3 ทำง คือ ทำงผิวหนัง ทำงทอ่อำกำศ และทำง
ปำก แบคทีเรียที่นิยมน ามาพัฒนาท าเป็นผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย คือ 
แบคทีเรีย B.t.i. (Bacillus thuringiensis var. israelensis serotype H-14) แบคทีเรียชนิดนี้มี
ประสิทธภิำพดีในกำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยและลูกน้ ำยุงก้นปล่อง แต่ได้ผลไม่มำกนักส ำหรับ
กำรก ำจัดลูกน้ ำยุงร ำคำญ

รา (Fungi)  ได้มีกำรศกึษำรำหลำยชนิด เช่น Culicinomycese lavosporus, 
Lagenidium giganteum, Tolypocladium cylindrosporm และ Coelomomyces อีกหลำย
ชนิด กำรศกึษำเกี่ยวกับเรื่องนีค้ำดวำ่จะมีควำมสัมพันธเ์กี่ยวกับกำรควบคุมลูกน้ ำยุงใน
บำงสภำพบำงทอ้งที่ได้

ไส้เดือนฝอย (Nematode) ไส้เดือนฝอย (mermithid nematodes) เป็นตัวเบียน
ของลูกน้ ำโดยตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยจะเข้ำไปอำศัยอยู่ภำยในบริเวณส่วนอกของลูกน้ ำ
เมื่อเจริญเติบโตได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะไชออกมำท ำใหลู้กน้ ำตำย
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 วิธทีางชีวภาพ (Biological control) (ต่อ)

โปรโตซัว (Protozoa) เช่น Nosemaalgerae แต่พบวำ่โปรโตซัวชนิดนี้มี
ควำมสำมำรถในกำรขยำยพันธุต์่ ำ ในสภำพแหล่งเพำะพันธุยุ์ง และยังพบวำ่ต้องใช้ปริมำณ
ของสปอร์สูงในกำรควบคุมยุงซึ่งได้ผลไม่คุ้มค่ำ

เชื้อไวรัส (Viruses) เชือ้ไวรัสท่ีพบวำ่เป็นตัวกำรควบคุมพำหะส่วนใหญอ่ยู่ใน
กลุ่มท่ีมีพิษต่อแมลงได้แก่ พวก Nuclear polyhedrosis viruses, Cytoplasmic polyhedrosis
viruses และพวก Iridoviruses อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำในดำ้นนี้จ ำเป็นตอ้งมีควำม
ระมัดระวังและต้องใช้ควำมละเอียดในกำรศกึษำมำก เพรำะอำจจะมีผลกระทบต่อมนุษย์
สัตวแ์ละสิ่งแวดล้อมได้

ตัวห้ า (Invertebrate predators) ตัวห้ ำเป็นศัตรูตำมธรรมชำติท่ีสำมำรถ
ควบคุมประชำกรของยุงได้ เช่น แมลงเหนี่ยง แมลงตับเต่ำ ไรน้ ำจืดหรือโคปีปอด
(copepod) ตัวอ่อนแมลงปอ (dragonfly) มวน แมลงดำสวน ตัวอ่อนแมลงปอ มวนวนยักษ์ 
มวนแมลงป่อง เป็นต้น

การควบคุมโดยวิธีทางพันธุกรรม (Genetic control) กำรควบคุมโดยวิธีทำง
พันธุกรรม เช่น กำรท ำใหโ้ครโมโซมของยุงพำหะเปลี่ยนแปลงไปไม่สำมำรถน ำเชือ้ได้หรือ
ท ำใหยุ้งไม่สำมำรถสืบพันธุห์รือเพิ่มปริมำณได้ วธิกีำรนีไ้ม่ท ำใหยุ้งตำยแต่ยุงจะถูกควบคุม 
เช่น ยุงตัวผู้ถูกท ำใหเ้ป็นหมันโดยกำรผ่ำนกัมมันตรังสี หรือโดยใช้สำรเคมีซึ่งจะท ำใหน้้ ำเชือ้
ในยุงตัวผู้กลำยพันธุ์
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 วิธทีางเคมีภาพ (Chemical control)

กลุ่มของสารเคมีก าจัดแมลง  ตำมโครงสร้ำงและปฏิกิริยำเคมีออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ Chlorinated hydrocarbon compounds หรือ Organochlorine, Organophosphorus 
compounds (OP), Carbamate compounds และ Synthetic pyrethroids

ทรายก าจัดลูกน้ า  คือ ทรำยท่ีเคลือบด้วยสำรเคมีท่ีมีชื่อสำมัญว่ำ ทีมีฟอส
(Temephos) ซึ่งเป็นสำรเคมีสังเครำะหใ์นกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphates) มี
ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบส ำคัญ คุณสมบัตขิองทมีีฟอส คือ เป็นพิษสูงต่อตัวอ่อนของ
ยุง ในกำรป้องกันและก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยนั้น องค์กำรอนำมัยโลกได้แนะน ำใหใ้ช้ทีมีฟอส
ชนิดเคลือบเม็ดทรำยท่ีมีสำรออกฤทธิ์ 1% อัตรำกำรใช้ คือ ทรำยหนัก 1 กรัมต่อน้ ำ 10 
ลิตร 

การใช้เกลือแกง น้ าส้มสายชู ท้ัง 2 อย่ำงเป็นของคู่บ้ำนคู่ครัว ท่ีสำมำรถ
น ำมำใช้ในกำรควบคุมและก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยได้ โดยเฉพำะท่ีถ้วยหลอ่ขำตู้กับข้ำว

การใช้สารซักล้าง (ผงซักฟอก หรอืน้ ายาซักล้างทั่วไป) กำรก ำจัดตัวโม่งและ
ลูกน้ ำยุงลำยในภำชนะ วัสดุขังน้ ำขนำดเล็ก เช่น จำนรองกระถำงต้นไม้ ยำงรถยนต ์จำน
รองขำตู้กับข้ำวและวัสดุเหลอืใช้ท่ีขังน้ ำฝนรอบ ๆ บ้ำน เป็นต้น โดยใช้ผงซักฟอกโรยลง
ในแหลง่เพำะพันธุต์่ำง ๆ โดยตรงในอัตรำส่วน ผงซักฟอก 1 ช้อนโต๊ะต่อปริมำณควำมจุ
ของน้ ำในแหลง่เพำะพันธุป์ริมำณ 2 ลิตร
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 วิธทีางเคมีภาพ (Chemical control) (ต่อ)

การใช้สารยับยั้งการเจรญิเติบโต (Insect Growth Regulator หรอื IGR) มี
ใหเ้ลือกใช้ 2 ประเภท คือ 

สารเคมีสังเคราะห์เลียนแบบ Juvenile hormone เป็นสำร
ท่ียับย้ังกำรเจริญเติบโตเปลี่ยนจำกระยะลูกน้ ำเป็นระยะดักแด้ ลูกน้ ำจะ
ตำยก่อนท่ีจะเปลี่ยนรูปร่ำงเป็นดักแด้ได้ สำรนีท่ี้พบมีจ ำหนำ่ย ได้แก่ 
Methopren เป็นตน้

สารเคมีสังเคราะห์เลียนแบบ Ecdysoid hormone ยับย้ัง
กำรแข็งตัวของไคติน (ไคติน คือ เปลือกแข็งท่ีห่อหุม้ล ำตัวแมลง) 
หลังจำกลูกน้ ำลอกครำบเปลี่ยนระยะและสลัดครำบเก่ำออกแล้ว ล ำตัว
ของลูกน้ ำจะอ่อนนิ่มไม่มีเปลือกแข็งเกิดขึน้ท ำใหก้ำรวำ่ยน้ ำ และ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ไม่สำมำรถเกิดขึน้ได้ ท ำใหลู้กน้ ำตำยในท่ีสุด สำรนี้
ท่ีพบมีจ ำหนำ่ย ได้แก่ Diflubenzuron เป็นต้น
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8. เคร่ืองพ่นสารเคมีที่ใช้ในงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
เครื่องพ่นแต่ละชนิดมีคุณลักษณะและวธิีกำรใช้งำนต่ำงกันไป ผู้ใช้ควรค ำนึงถึง

ควำมต้องกำรใช้งำนเป็นส ำคัญ 

เคร่ืองพ่นฝอยละเอียด ULV (ULV cold fog generator) สิ่งท่ีส ำคัญท่ีสุด คือ 
ขนำดเม็ดน้ ำยำท่ีเครื่องผลิตได้ ขนำดเม็ดน้ ำยำท่ีดท่ีีสุดควรเป็น 5–27 µm จะลอยฟุ้งใน
บรรยำกำศได้นำนและใช้ประโยชน์ของละอองน้ ำยำทุกเม็ดในกำรก ำจัดยุงบิน

เคร่ืองพ่นฝอยละออง (Mist blower)  เครื่องพ่นนี้จะพ่นเม็ดน้ ำยำขนำด 20-
100 µm พบวำ่ขนำดเม็ดน้ ำยำท่ีสำมำรถลอยฟุ้งในบรรยำกำศได้ดแีละนำนจะมีเพียงร้อย
ละ 35 เท่ำนั้น ส่วนท่ีเหลอือีกร้อยละ 65 ท่ีมีขนำดเม็ดน้ ำยำใหญก่ว่ำจะตกลงสู่พืน้ดินใน
ระยะเวลำท่ีสัน้มำก จึงสำมำรถใช้ประโยชน์จำกน้ ำยำได้เพียง 35 % ส ำหรับแมลงบิน 

เคร่ืองพ่นหมอกควัน (Thermal fog generator) เครื่องพ่นหมอกควันแบบใช้
ควำมร้อนช่วยในกำรแตกตัวของสำรเคมีรูปของเหลวเป็นละอองเล็กขนำด 0.1-60 µm 
ปัญหำส ำคัญของเครื่องพ่นหมอกควันแบบใช้ควำมร้อน คือ กำรสลำยตัวของสำรเคมี
เนื่องจำกควำมร้อน ซึ่งอำจเนื่องมำจำกคุณสมบัติของสำรเคมีเอง หรืออำจเนื่องมำจำก
เครื่องพ่นเคมีท่ีใหค้วำมร้อนสูงเกินไป โดยปกติเครื่องพ่นหมอกควันท่ีมีคุณภำพดีควร
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิ ณ จุดหรือบริเวณท่ีน้ ำยำสัมผัสควำมร้อนและแตกตัวใหบ้ริเวณ
นีม้ีอุณหภูมิระดับท่ีไม่ท ำลำยคุณภำพของสำรเคมี หรือมีอุณหภูมิบริเวณนี้ต่ ำกว่ำ 100 
องศำเซลเซียส 
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ตารางที่ 11 แสดงวธิกีำรเตรียมชุมชนส ำหรับกำรพ่นสำรเคมี

ก่อนกำรพ่นสำรเคมี
(ก่อนอย่ำงน้อย 1 วัน)

ระหว่ำงกำรพ่นเคมี 
(วันท่ีมำพ่น)

หลังกำรพ่นเคมี

1. ประสำนงำนกับชุมชน โดย
เข้ำพบผู้น ำชุมชน ชีแ้จง
วัตถุประสงค์ของกำรจะเข้ำพ่น
สำรก ำจัดยุง
2. ใหสุ้ขศกึษำ ประชำสัมพันธ ์
กับประชำชนในชุมชนถึง
ควำมส ำคัญของโรค กำร
ป้องกันและควบคุมโรค 
เหตุผลของกำรพ่น และ
ผลกระทบจำกกำรพ่นสำรเคมี
ต่อคน สัตวเ์ลีย้ง และ
สิ่งแวดล้อม
3. แจ้งแผนกำรปฏิบัตงิำน
และก ำหนดนัดหมำย
ประชำชน

1. ประชำชนต้องปกปดิอำหำร 
และภำชนะใส่อำหำรใหม้ิดชิด
2. ดับไฟในเตำ ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ (สำรเคมีท่ีพ่น
เป็นสำรประเภทน้ ำมัน
สำมำรถลุกติดไฟได้)
3. เก็บเสือ้ผ้ำ ข้ำวของท่ีไม่
ต้องกำรใหถู้กสำรเคมีให้
มิดชิด

1. แนะน ำใหปิ้ดอบสำรเคมี
ภำยในบ้ำนประมำณ 30 นำที 
(ส ำหรับกำรพ่นยูแอลวไีม่ตอ้ง
ปิดบ้ำนอบ)
2. หลังปิดอบสำรเคมี ใหเ้ปิด
ประตูหนำ้ต่ำงรอจนหมอก
ควันหมดจึงเข้ำไปอำศัยในบ้ำน
ได้ (ส ำหรับกำรพ่นยูแอลว ี
หลังพ่นไปแล้วประมำณ 30 
นำที สำมำรถเข้ำไปในอำศัยใน
บ้ำนได้เลย)
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ตารางที่ 11 แสดงวธิกีำรเตรียมชุมชนส ำหรับกำรพ่นสำรเคมี (ต่อ)

*ข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องแจ้งประชาชนส าหรับการพ่นยูแอลวี
1. เวลำในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับพ่นยูแอลว ีคือ 06.30 – 10.00 น. (หำ้มพ่นเมื่อมีแดด
ร้อน เพรำะละอองจะขยำยตัวและลอยข้ึนข้ำงบน และสำรบำงชนิดอำจเสื่อมฤทธ์ิเมื่อโดน
แสง)
2. ควรปกปดิอำหำรใหม้ิดชิด คลุมตู้ปลำและกรงนก อย่ำใหโ้ดนละอองยูแอลวี
3. ใหยื้นรออยู่ข้ำงนอกบำ้นใหห้ำ่งจำกประตู หนำ้ต่ำง จนกว่ำจะพ่นเสร็จ
4. ใหผู้้ปกครองเตอืนบุตรหลำนไม่ให้ตำมเล่นละอองท่ีพ่นออกมำ

ก่อนกำรพ่นสำรเคมี
(ก่อนอย่ำงน้อย 1 วัน)

ระหว่ำงกำรพ่นเคมี 
(วันท่ีมำพ่น)

หลังกำรพ่นเคมี

4. แนะน ำใหด้ับไฟในเตำ ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และน ำสมำชิก
ในบ้ำนและสัตว์เลี้ยงออกไป
อยู่นอกบำ้นในเวลำเจ้ำหนำ้ท่ี
มำพ่นสำรเคมี
5. แนะน ำใหปิ้ดหนำ้ต่ำงบ้ำน
ส ำหรับกำรพ่นหมอกควัน 
(หรือเปิดประตู หนำ้ต่ำงบ้ำน
ส ำหรับกำรพ่นยูแอลวี)
6. สอบถำมข้อมูลคนเจ็บป่วย 
บ้ำนท่ีเลีย้งสัตว ์บ้ำนท่ีท ำ
ฟำร์มปลำ กุ้งปู และแมลง

4. เจ้ำของบ้ำนน ำเด็ก คนชรำ 
คนป่วย และสัตวเ์ลีย้งมำพัก
นอกบ้ำนประมำณ 30 นำที 
(ส ำหรับอำหำรและน้ ำสัตว์
เลีย้งใหป้กปดิใหม้ิดชิดเช่นกัน 
และหลังจำกพ่นแลว้หำกไม่
แนใ่จว่ำอำหำรปนเป้ือนสำร
หรือไม่ใหเ้ทท้ิง ล้ำงภำชนะให้
สะอำดแล้วใส่อำหำรและน้ ำ
ใหม่แทน)
5. ก่อนพ่นให้ตรวจดูประตู 
หนำ้ต่ำงอีกครั้งวำ่ปิดเตรียมไว้
ส ำหรับกำรพ่นหมอกควัน 
(หรือเปิดประตูหนำ้ต่ำงบ้ำน
ส ำหรับกำรพ่นยูแอลวี)

3. แนะน ำวธิกีำรท ำควำม
สะอำดครำบสำรเคมีท่ีตกค้ำง
ตำมพืน้
4. กล่ำวขอบคุณประชำชน
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