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บทที่  2 

ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาการด าเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดย
อาสาสมคัรสาธารณสุข และวิธีปฏิบติัตนเพือ่ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน ต าบลบง
ตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ ไดท้  าการ ศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ทบทวนวรรณกรรมจาก
หนงัสือและเอกสารทางวชิาการ ครอบคลุมเน้ือหา ดงัน้ี 

 .2 1 นโยบายการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
 .2 2  การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
 .2 3  การด าเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมัคร

สาธารณสุข 
   2.4  การปฏบิติัตนของประชาชนเพือ่ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
 .2 5  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.1  นโยบายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

2.1.1 มุ่งเน้นที่จะลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคน้ีโดยเร็วที่สุดให้สมตาม
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ที่ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ทรมานของ
ประชาชนที่ตอ้งประสบกบัปัญหาการแพร่ระบาดของโรคน้ี 

2.1.2 เป้าหมายในการควบคุม คือทุกทอ้งที่ ทุกชมชนทัว่ประเทศ ทัง่ในเขตชนบทและ
เขตเมือง โดยครอบคลุมทัว่ทั้งชุมชนซ่ึงประกอบดว้ยบา้นเรือนที่อยูอ่าศยั โรงเรียน วดั สถานที่
ท  างาน และ สถานบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุกระดบั 

2.1.3 มาตรการหลกัในการควบคุมโรคน้ีคือการควบคุมลูกน ้ ายงุมากกวา่การควบคุมยงุ
ตวัแก่ 

2.1.4 ทุกหน่วยงาน ทุกองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ องคก์รระดบัทอ้งถ่ินมีบทบาทส าคญั
ในการควบคุมโรคไขเลือดออก การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจะท าให้การควบคุมโรคน้ีประสบ
ผลส าเร็จ 

2.1.5 โรคไขเ้ลือดออกจะยงัคงเป็นปัญหาของประเทศไทยไปอีกนาน ในการรณรงคใ์ห้
ไดผ้ลทุกฝ่ายจึงตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 
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โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1)  การด าเนินการป้องกนัโรคล่วงหน้า โดยความร่วมมือของพหุภาคี อนัไดแ้ก่ หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียน องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน โดยเน้นให้มีกิจกรรม
การก าจดัลูกน ้ ายงุลายในชุมชน บา้นเรือน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ โดยเฉพาะสถานที่ที่
เส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออกไดแ้ก่ ชุมชนแออดั โรงเรียน สถานรับเล้ียงเด็ก โรงพยาบาล ตอ้ง
ปลอดลูกน ้ ายงุลาย 

  2)  การควบคุมโรคในฤดูกาลระบาด เป็นมาตรการส าคญัที่สามารถป้องกนัการระบาดใหญ่
ในฤดูฝนได ้ผูป่้วยทุกรายตอ้งมีรายงานการสอบสวนโรค และควบคุมโรคอยา่งจริงจงั โดยก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลายและท าลายยงุตวัเต็มวยัในบา้นผูป่้วยและบา้นขา้งเคียงในรัศมี 100 เมตร อยา่งน้อย 2 
คร้ังห่างกนั 1 - 2 สปัดาห์ 

  3)  การควบคุมการระบาดของโรค ให้ถือว่าผูป่้วยรายที่ 2 ที่เกิดขึ้นในชุมชนเดียวกันโดย
ระยะเวลาการเกิดห่างจากผูป่้วยรายแรกน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ถือเป็นการระบาด จะตอ้งด าเนินการพ่น
สารเคมีท างายยงุตวัเต็มวยั ร่วมกบัท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุในบา้นของผูป่้วยและบา้นขา้งเคียงรัศมี 
100 เมตร (กิจกรรมการควบคุมโรคไขเ้ลือดออกที่กล่าวมาใหป้ฏิบติัแมมี้ผูป่้วยเพยีงรายเดียว) 

  4)  การบริหารจดัการในการควบคุมและป้องกนัโรค เน้นระบบการรายงานเฝ้าระวงัโรคที่
ครอบคลุม ถูกต้องและทันเวลา การเตรียมพร้อมทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ ต้องมีบุคลาการที่ มี
ความสามารถและพร้อมที่จะออกด าเนินการไดท้นัที รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใช้
และเพยีงพอ 

  5)  มาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยและระบบส่งต่อ บุคลากรทางการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งตอ้งมี
ความรู้ความสามารถในการดูแลผูป่้วยไขเ้ลือดออกเป็นอยา่งดี มีระบบส่งต่ออยา่งรวดเร็วและปลอดภยั  

  6)  การประเมินผลและติดตามผล เน้นให้มีการประเมินและติดตามผลการปฏิบตัิงานใน          
ทุกระดบัอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ 

2.2  การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

ยงุลายในประเทศไทยที่เป็นพาหนะน าโรคไขเ้ลือดออก ไดแ้ก่ยงุลายบา้น (Aedes aegypti) และ
ยงุลายสวน (Aedes albopictus) แหล่งเพาะพนัธุ์ของลูกน ้ ายงุลายทั้งสองชนิดแตกต่างกัน โดยลูกน ้ า
ของยงุลายบา้นจะอยูใ่นภาชนะขงัน ้ าชนิดต่างๆ ที่มนุษยส์ร้างขึ้น ทั้งที่อยูภ่ายในบา้นและบริเวณรอบๆ 
บา้น เช่น โอ่งน ้ าด่ืมน ้ าใช ้บ่อซีเมนตเ์ก็บน ้ าในหอ้งน ้ า ถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้วกนัมดแจกนั ภาชนะเล้ียง
พลูด่าง จานรองกระถางตน้ไม้ ยางรถยนตเ์ก่าและเศษวสัดุต่างๆ ที่มีน ้ าขงัเป็นตน้ ส่วนลูกน ้ ายงุลาย
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สวนมกัเพาะพนัธุ์อยูใ่นแหล่งเพาะพนัธุธ์รรมชาติ เช่น โพรงไม ้โพรงหินกระบอกไมไ้ผ่ กาบ
ใบพชืจ าพวกกลว้ย พลบัพลึง หมาก คูน (คลา้ยบอน) ตลอดจนแหล่งเพาะพนัธุท์ี่มนุษยส์ร้างขึ้น
และอยูบ่ริเวณรอบๆ บา้นหรือในสวน เช่น ยางรถยนตเ์ก่า รางน ้ าฝนที่อุดตนั ถว้ยยางพาราที่ไม่
ใชแ้ลว้ หรือแมแ้ต่แอ่งน ้ าบนดิน 

วธีิควบคุมและก าจดัลูกน ้ ายงุลายมีหลายวธีิ ตั้งแต่วธีิทางกายภาพ วธีิทางชีวภาพ และวิธี
ทางเคมีภาพ จึงควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัประเภทของแหล่งเพาะพนัธุ์ที่พบลูกน ้ ายงุลาย โดย
ตอ้งพิจารณาทั้งในดา้นความปลอดภยัต่อมนุษย ์สตัวเ์ล้ียงและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความสะอาดใน
การใช้ด้านค่าใช้จ่าย ฯลฯ ซ่ึงแหล่งเพาะพนัธุ์บางแห่งอาจใช้เพียงวิธีการหน่ึงก็จะสามารถ
ควบคุมก าจัดลูกน ้ ายุงลายได้ผลดี เช่น  การใส่ปลาหางนกยูงในอ่างบัว เป็นต้นแต่แหล่ง
เพาะพนัธุ์บางแห่งจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการหลายๆ วธีิร่วมกนั เป็นการบริหารจดัการพาหะน าโรค
แบบผสมผสาน เช่นยางรถยนตเ์ก่าที่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ทั้งน้ียางรถยนตบ์างส่วนอาจน าไป
ดดัแปลงใชป้ระโยชน์ได้ทนัที (ท าร้ัว ปลูกดอกไมห้รือพืชล้มลุก) ในขณะที่บางส่วนรอการ
ดดัแปลงเป็นสินคา้ (ท าเป็นถงัขยะ เป็นเกา้อ้ี) ยางรถยนตใ์นส่วนน้ีจึงควรเก็บในที่ร่มหรือหา
วสัดุปกคลุมให้มิดชิด บางแห่งมียางรถยนต์เป็นจ านวนมากมหาศาลไม่อาจปกคลุมให้มิดชิด
ทั้งหมดไดใ้นกรณีน้ีจ  าเป็นตอ้งฉีดพน่สารเคมีก าจดัลูกน ้ ายงุลาย ร่วมดว้ย ซ่ึงอาจจะเป็นสารเคมี
หรือสารชีวภาพ ซ่ึงมีวธีิดงัน้ี 

2.2.1  วิธีทางกายภาพ 
   1)  การปิดปากภาชนะเก็บน ้ า ดว้ยผา้ตาข่ายไนล่อน ฝาอะลูมิเนียม หรือวสัดุอ่ืนใดที่

สามารถปิดปากภาชนะเก็บน ้ าไดอ้ยา่งมิดชิดจนยงุลายไม่สามารถเล็ดลอดเขา้ไปวางไข่ได ้
  2) การหมัน่เปล่ียนน ้ าทุก 7 วนั วธีิน้ีเหมาะส าหรับภาชนะเล็ก ๆ ที่เก็บน ้ าไม่มากเช่น 

แจกนัดอกไม้ ทั้งที่เป็นแจกนัที่ห้ิงพระ ที่ศาลพระภูมิ หรือแจกนัประดับตามโต๊ะรวมภาชนะ 
และขวดประเภทต่างๆ ที่ใชเ้ล้ียงตน้พลูด่าง พลูฉลุ ออมทอง ไผก่วนอิม ฯลฯ 

 3)  การเติมน ้ าเดือดจดั ๆ ทุก 7 วนั วิธีน้ีใชไ้ดก้บัถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้วกนัหมด ซ่ึงถา้
หากในช่วง 7 วนัที่ผา่นมา มีลูกน ้ าเกิดขึ้น ลูกน ้ าก็จะถูกน ้ าเดือดลวกตายไป 

   4)  การใชก้ระชอนชอ้นลูกน ้ า เพือ่ลดจ านวนลูกน ้ ายงุลายในโอ่งน ้ า บ่อซีเมนตเ์ก็บน ้ า
ในหอ้งน ้ า หอ้งสว้ม ฯลฯ ใหล้ดนอ้ยลงมากที่สุดและอยา่งรวดเร็ว 
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   5)  การใส่ทรายธรรมดาในจานรองกระถางตน้ไม ้ให้ลึกประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของความลึก
ของจานรองกระถางตน้ไมท้ี่ใหญ่และหนัก ส่วนตน้ไมก้ระถางเล็กอาจใชว้ธีิเทน ้ าที่ขงัอยูใ่นจานรอง
กระถางตน้ไมท้ิ้งไปทุก 7 วนั 

 6)  การเก็บท าลายเศษวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ และยางรถยนตท์ี่ไม่ใช ้
ประโยชน์ หรือการปกคลุมให้มิดชิด เพื่อมิให้เป็นที่รองรับน ้ าได ้การน ายางรถยนตเ์ก่ามาดดัแปลงใช้
ประโยชน์นับวา่เป็นความคิดที่ดี เช่น น ามาดดัแปลงเป็นที่ปลูกดอกไม้ ที่ปลูกพืชผกัสวนครัว เป็นที่
ทั้งขยะ เป็นเกา้อ้ี เป็นฐานเสา ท าเป็นร้ัว เป็นชิงชา หรือท าเป็นชิงช้าหรือเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น 
จะตอ้งเจาะรูใหน้ ้ าระบายไหลออกไปไดโ้ดยง่าย หากจะท าเป็นร้ัวก็ควรฝังดินใหลึ้กเพยีงพาที่ดา้นล่าง
ของยางรถยนตน์ั้นไม่สามารถขงัน ้ าได ้เป็นตน้ 

 7)  การกลบ ถม หรือการระบายน ้ า เช่นการใส่ดินเพื่อกลบแอ่งน ้ าขงั ส าหรับรางระบาย
น ้ าฝนตามชายคาบา้นที่อุดตน้ เน่ืองจากมีใบไมร่้วงหล่นลงไปทบัถมกนัอยู ่หากมีน ้ าขงัก็จะกลายเป็น
แหล่งเพาะพนัธุ์ที่ดีของยงุลายสวนได้ จึงควรหมั่นตรวจตราท าความสะอาดรางระบายน ้ าฝนเป็น
ระยะๆ 

2.2.2 วิธีทางชีวภาพ 
ส่ิงมีชีวติหลายชนิดเป็นศตัรูโดยธรรมชาติของลูกน ้ า ซ่ึงบางชนิดเป็นตวัห ้ า (Predator)และบาง

ชนิดก็เป็นตวัก็เป็นตวัเบียน (Parasite) การน าส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมก าจดั
ลูกน ้ ายงุลายมีความเป็นไปได ้และมีประสิทธิภาพดีในหลายๆ พื้นที ่ทั้งน้ีอาจเป็นศตัรูธรรมชาติที่มีอยู่
แลว้ในพื้นที่นั้นๆ หรือเป็นศตัรูธรรมชาติที่ตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศอยา่งไรก็ตาม ควรส่งเสริมให้
มีการใชป้ระโยชน์จากศตัรูธรรมชาติดังเดิมที่มีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินก่อน นอกจากน้ีควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมเก่ียวกับชนิดและการแพร่กระจายของศตัรูธรรมชาติชนิดต่างๆ ของลูกน ้ าในแต่ละทอ้งถ่ิน
ตลอดจนหาวิธีการป้องกนัไม่ให้ศตัรูธรรมชาติเหล่านั้นถูกท าลายไปดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น
จากการใชส้ารเคมีที่ไม่เหมาะสมและใชส้ารเคมีไม่ถูกวธีิ เป็นตน้ 

 1)  ลูกน ้ ายกัษ ์มีศกัยภาพในการกินลูกน ้ ายงุลายดีมาก โดยเฉล่ียแลว้ลูกน ้ ายงุยกัษร์ะยะที่ 4 
หน่ึงตวัสามารถกินลูกน ้ ายงุลายระยะที่ 1 ได ้940 ตวัต่อวนั กินลูกน ้ ายงุลายระยะที่ 2 ได ้315 ตวัต่อ วนั 
กินลูกน ้ ายงุลายระยะที่ 3 ได ้60 ตวัต่อวนั และกินลูกน ้ ายงุลายระยะที่ 4 ได2้0 ตวัต่อวนั นอกจากน้ียงั
สามารถกินตวัโม่งของยงุลายได ้30 ตวัต่อวนั การน ายงุยกัษ์ไปปล่อยในภาชนะขงัน ้ า เพื่อควบคุม
ก าจดัลูกน ้ ายงุลายนั้น ควรใชร้ะยะที่เป็นไข่ เน่ืองจากสะดวกแก่การขนส่ง ในระยะที่เป็นลูกน ้ านั้นการ
ขนส่งล าบาก ตอ้งใชภ้าชนะขนส่งจ านวนมาก เพราะถา้ใส่ลูกน ้ ายงุยกัษไ์วใ้นภาชนะเดียวกนั ลูกน ้ ายงุ
ยกัษก์็จะกินกนัเอง แต่การปล่อยลูกน ้ ายงุยกัษ์มีขอ้ดีคือสามารถกินลูกน ้ ายงุลายไดท้นัที ในประเทศ
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ไทยมีผูศึ้กษาเก่ียวกบัการใชย้งุยกัษค์วบคุมยงุลายหลายท่านดว้ยกนัผลการศึกษาพบวา่สามารถ
ควบคุมยงุลายไดน้านหลายสปัดาห์ อยา่งไรก็ตาม การควบคุมยงุลายในเขตเมือง โดยการใชย้งุ
ยกัษมี์ขอ้จ ากดั เน่ืองจากตวัยงุยกัษไ์ม่สามารถแพร่พนัธุ์ในเขตเมืองได ้เพราะขาดแหล่งอาหาร 
จ าเป็นตอ้งน าไขหรือลูกน ้ ายงุยกัษไ์ป ปล่อยเพิ่มเป็นระยะๆ นอกจากน้ีการเพาะเล้ียงลูกน ้ ายงุ
ยกัษใ์ห้ไดป้ริมาณมาก เพื่อน าไปปล่อยในธรรมชาตินั้น ก็ค่อนขา้งส้ินเปลืองเวลาและแรงงาน
ดว้ย 

 

 2)  ปลากินลูกน ้ า  ในประเทศไทยมีปลาหลายชนิดที่ กิน ลูกน ้ ายุงเป็นอาหาร 
(นอกเหนือจากการกินตะไคร่น ้ า พืชน ้ า ไรน ้ า ฯลฯ รวมทั้งลูกของมนัเองในเวลาที่อาหารอ่ืน ๆ
ขาดแคลน) เช่น  ปลาหางนกยงู (Poecilia spp.) และปลาแกมบูเซีย (Gambusi spp.) เป็นตน้ จาก
การออกส ารวจที่ต  าบลทบัมา อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบว่าเจา้ของบา้นหลายบา้นนิยมใส่
ปลาแกมบูเซียลง ในบ่อซีเมนตใ์นห้องน ้ า (ทั้งบ่อที่ใชอ้าบน ้ าและบ่อที่ใชร้าดส้วม) รวมทั้งยงั
ใส่ปลาในโอ่งน ้ าที่ใชเ้พื่อการซักลา้งอีกดว้ย ไม่พบวา่ปลาท าให้น ้ าสกปรก หรือมีกล่ินคาวแต่
อยา่งใด บางทอ้งถ่ินอาจใช้ปลากัด ปลาสอด ปลาหัวตะกัว่ หรือปลาตะเพียนก็ได ้ชูศกัด์ิและ
คณะ รายงานว่าการปล่อยปลาแกมบูเซีย 2 ตวัต่อตุ่มน ้ าจะใหป้ระสิทธิผลในการควบคุมยงุลาย
ดีที่สุด 

 3)  แบคทีเรีย มีประสิทธิภาพดีในการก าจดัลูกน ้ ายุงลายและลูกน ้ ายุงก้นปล่อง แต่
ส าหรับลูกน ้ ายงุร าคาญนั้นตอ้งใช้แบคทีเรียอีกชนิดหน่ึงคือ Bacilus sphaericus จึงจะได้ผลดี 
เน่ืองจากแบคทีเรียสลายตัวค่อนข้างเร็วในสภาพแวดล้อม  จึงจ าเป็นต้องใส่ซ ้ าเป็น ระยะ 
แบคทีเรียจะมีราคาค่อนขา้งแพงเม่ือเทียบกบัสารก าจดัลูกน ้ าชนิดอ่ืน ๆ  

2.2.3  วิธีทางเคมีภาพ 
 1)  การใชท้รายก าจดัลูกน ้ า ทรายก าจดัลูกน ้ าเป็นทรายเคลือบสารเคมีในกลุ่ม ออร์แก

โน ฟอสเฟต ใชใ้ส่ในน ้ าเพือ่ก าจดัลูกน ้ ายงุลาย อตัราส่วนที่แนะน าใหใ้ชค้ือ ทรายก าจดัลูกน ้ า 1 
กรัม ต่อน ้ า 10 ลิตร 

 2)  การใชเ้กลือแกง น ้ าส้มสายชู ผลซักฟอก หรือน ้ ายาซกัลา้งทัว่ไป ทั้งส่ีอยา่งน้ีเป็น
ของคู่บา้นคู่ครัวที่สามารถน ามาใชใ้นการควบคุมและก าจดัลูกน ้ ายงุลายได้ โดยเฉพาะที่ถว้ย
หล่อขาตูก้บัขา้ว 

    3) การใช้สารยบัย ั้งการเจริญเติบโต  เช่น  Methoprene เป็นสารเคมีสังเคราะห์
เลียนแบบ Juvenile hormone ท าใหก้ารเจริญเติบโตของลูกน ้ าผดิปกติไปและตวัโม่งไม่สามารถ
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ลอกคราบออกเป็นตวัยงุได ้จึงมีผลท าใหลู้กน ้ าและตวัโม่งตายไป แต่สารเคมีชนิดน้ีมีราคาค่อนขา้งสูง 

2.3   การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข 

การป้องกนัและควบคุมโรค โดยการควบคุมยงุพาหนะนั้น วิธีที่จะไดผ้ลดีที่สุด คือ การก าจดั
หรือลดแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุ ทั้งน้ีเป็นวิธีที่ไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือสารเคมีและไดผ้ลจริงจงั 
เพราะเป็นการควบคุมการเกิดของยงุ และจดัว่าเป็นเป้าน่ิงในการควบคุมไดดี้ที่สุดนอกจากน้ีการไม่ใช้
สารเคมียงัเป็นการรักษาสภาพแวดลอ้มอีกทางหน่ึงดว้ย แต่ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและความร่วมมือจากหน่วยงานองคก์รทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน (กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556)  

 
2.3.1   การป้องกันโรคล่วงหน้า ส าหรับมาตรการที่ใชด้ าเนินการป้องกนัโรคล่วงหนา้มีดงัน้ี คือ 
 1)  ให้สุขศึกษาแก่ประชาชน เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองสาเหตุและปัจจยัที่ท  า

ให ้ป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก เพือ่จะไดป้้องกนับุตรหลานของตนมิใหป่้วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกไดโ้ดย
การจดัการบา้นเรือนของตนไม่ให้มีแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงและเป็นที่อยูอ่าศยัของยงุลาย รวมถึงวิธีการ
ปฏิบตัิ เม่ือสงสัยว่าบุตรหลานจะป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก การใหสุ้ขศึกษาแก่ประชาชนอาจจะท าได้
หลายทางดว้ยกนั คือ 
   1.1) ทางส่ือมวลชน โดยกระจายข่าวทางวิทย ุโทรทศัน์ หนังสือพิมพ  ์เสียงตามสายใน
เขตเทศบาล อาจรวมถึงหอกระจายข่าวตามหมู่บา้น 

  1.2)  ทางโรงเรียน โดยใชช้ัว่โมงสุขศึกษาตามหลกัสูตรของโรงเรียนใหค้วามรู้เร่ือง โรค
ไขเ้ลือดออกแก่เด็กนักเรียน หรืออาจให้ความรู้แก่ครูอาจารยท์ี่สอนวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียนเพื่อ
น าไปถ่ายทอดแก่เด็กนกัเรียน และเนน้ใหเ้ด็กนกัเรียนท าตามที่ไดรั้บจากครูไปถ่ายทอดใหพ้อ่แม่ ญาติ
พีน่อ้งทางบา้น 

  1.3) แจกเอกสารสุขศึกษา เช่น แผ่นพบั ติดโปสเตอร์ รูปภาพ ตามสถานที่ซ่ึงประชาชน
มกัจะมาชุมนุมกนัมาก ๆ เพือ่ใหไ้ดอ่้านกนัอยา่งทัว่ถึง 

    1.4)  ให้สุขศึกษาแก่ประชาชน เม่ือออกไปเยีย่มบา้นหรือออกปฏิบตัิงาน  ก็ควรจะถือ
โอกาสใหค้วามรู้แก่ประชาชนไปดว้ย 

     1.5)  การขอความร่วมมือจากหน่วยราชการต่างๆ ในทอ้งที่นั้น ให้ช่วยเผยแพร่ความรู้
เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกแก่และประชาชน 



 
 

11 

    1.6)  ขอความร่วมมือจากผูน้ าท้องถ่ิน หรือ กราบเรียนขอความอนุเคราะห์จาก
พระหรือผูน้ าทางดา้นศาสนาในทอ้งถ่ิน ใหช่้วยเผยแพร่ความรู้และกระตุน้ใหป้ระชาชนร่วมมือ
กนัควบคุมเหล่งเพาะพนัธย์งุลายในชุมชน เพือ่ป้องกนับุตรหลานมิใหป่้วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก
การให้สุขศึกษาจะได้ผลดี จะตอ้งให้อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอจนประชาชนมีความเขา้ใจกัน 
คุน้เคยและสามารถน าไปปฏิบตัิไดใ้นชีวติประจ าวนัจนเป็นปกตินิสยั 

 2)  การควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลาย หากบา้นหรือชุมชนใดไม่มีแหล่งเพาะพนัธุ์
ยงุลายชุมชนนั้นก็จะไม่มียงุลายที่จะน าเช้ือไวรัสไขเ้ลือดออกมาติดต่อถึงคนไขไ้ด ้ดงันั้น การ
ควบคุมแหล่ง เพาะพนัธ์ยุงลาย จึงเป็นการก าจัดตน้เหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกอย่าง
แทจ้ริง วธีิการควบคุมมีดงัน้ี 

    2.1)  การควบคุมทางกายภาพ เป็นวิธีป้องกนัไม่ให้ภาชนะที่เก็บน ้ า เป็นแหล่ง
เพาะพนัธย์งุลาย โดยใช ้ฝา ผา้มุง้ ผา้พลาสติก หรือ วตัถุอ่ืนๆ มาปิดปากภาชนะ เพื่อป้องกนั
ยงุลายไม่ให้ลงวางไข่ ภาชนะขนาดเล็กและยงัไม่ใช ้เช่นตุ่ม ไห ถงัน ้ า กระป๋อง ควรคว  ่าไว ้
ส าหรับเศษภาชนะ หรือภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ไหแตก เศษ ชาม กะละมงั กะลา ควร
ท าลายเพื่อไม่ให้ใชเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลาย โดยการเก็บไปฝังหรือเผา ภาชนะขึงน ้ าที่ไม่
อาจปกปิดมิดชิดได ้เช่นแจกนัดอกไมส้ด ขวดปลูกพลูด่าง จานรองกระถางตน้ไม ้จานรองขา
ตู ้ควรเปล่ียนน ้ าและขดัลา้งดา้นในภาชนะทุกๆ สัปดาห์ ส าหรับจานรองขาตูใ้ห้ใส่เกลือแกง
ประมาณ 1 ชอ้นแกงต่อ 1 จานรองขาตูทุ้กคร้ังที่ถ่ายน ้ า 

    2.2)  การควบคุมทางชีวภาพ  เป็นการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช ้
ส่ิงมีชีวติวธีิที่ท  าไดง่้าย คือการใชป้ลากินลูกน ้ า เช่นปลาหางนกยงู ปลาแกมบูเซีย ปลาหวัตะกัว่ 
ใส่ในภาชนะเก็บ เช่น ตุ่มน ้ าใชโ้ดยใส่ปลา 2-4 ตวัต่อ 1 ภาชนะ หากมีลูกน ้ าในภาชนะมากอาจ
ใส่ปลาเพิม่ดว้ยตวัเอง โดยจดัหาแหล่งเล้ียงปลากินลูกน ้ าไวต้ามหมู่บา้น เม่ือประชาชนตอ้งการ
ใชก้็สามารถน ามาใชไ้ดท้นัที การควบคุมทางกายภาพและทางชีวภาพที่กล่าวมาขา้งตน้น้ี อาจ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เป็นการควบคุมแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายโดยไม่ใชส้ารเคมี ซ่ึงจะตอ้งท าอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ืองจึงจะไดผ้ลดี 

    2.3)  การควบคุมโดยใชส้ารเคมี 
     2.3.1) ทรายก าจดัลูกน ้ า เป็นสารเคมีที่ใชก้บัภาชนะบรรจุน ้ าด่ืม น ้ าใช ้การใส่

ทรายก าจดัลูกน ้ า ให้ใส่ตามปริมาณของภาชนะที่บรรจุน ้ า คุณสมบตัิของทรายก าจดัลูกน ้ าจะฆ่า
ลูกน ้ ายงุลายภายใน 2-3 ชัว่โมง ยกเวน้ตวัโม่ง และจะคงฤทธ์ิอยูไ่ดน้านถึง 3 เดือน โดยภาชนะ
ที่ใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าแลว้นั้น เม่ือใชน้ าไปแลว้ควรเติมน ้ าให้เต็มอยูเ่สมอ แต่ห้ามลา้งเอาทราย
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ก าจดัลูกน ้ าที่ใส่ลงไปออก กรมควบคุมโรคติดต่อไดก้ าหนดให้สาธารณสุขจงัหวดัด าเนินการป้องกนั
โรคล่างหนา้ในระหวา่ง มกราคม - เมษายน เพราะฉะนั้นเม่ือไดใ้ส่ทรายก าจดัลูกน ้ าในคร้ังที่ 1 แลว้ ถา้
มีทรายก าจดัลูกน ้ าเพียงพอก็ควรใส่อีกคร้ังห่างจากคร้ังแรก 3 เดือน และหากสามารถท าเป็นระยะ
ต่อเน่ืองตลอดปี (4 คร้ัง) ไดก้็จะเป็นการดี องคก์ารอนามยัโลกไดย้อมรับให้ใชท้รายก าจดัลูกน ้ าในน ้ า
ด่ืมน ้ าใช้ ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2514 และกระทรวงสาธารณสุขได้เร่ิมน าทรายก าจัดลูกน ้ ามาใช้ในโครงการ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกตั้งแต่ ปี พ.ศ.2515 เป็นตน้มา “ทรายก าจดัลูกน ้ า” ที่ผลิตออกมาจ าหน่ายมี
หลายสูตรทั้งสูตรที่เป็นน ้ า เป็นผงและแบบเคลือบเม็ดทราย ในการป้องกนและก าจดั ลูกน ้ ายงุลายนั้น 
องคก์ารอนามยัโลกได ้แนะน าใหใ้ช ้“ก าจดัลูกน ้ า” ชนิดเคลือบเม็ดทรายที่มีสารออกฤทธ์ิ 1 % (Abate 
1% SG) อตัราการใชค้ือ 1 กรัม ต่อน ้ า 10 ลิตร ซ่ึงจะมีความเขม้ขน้ของสารออกฤทธ์ิเท่ากบั 1 มก.ต่อ
ลิตร หรือ 1 ppm. (สารออกฤทธ์ิ 1 ส่วนต่อน ้ า 1 ล้านส่วน) หากใช้ทรายก าจัดลูกน ้ าตามอัตราที่
ก  าหนดให้น้ี จะไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค แมว้่าการใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าลงในโอ่งน ้ าด่ืมเพื่อก าจดั
ลูกน ้ ายงุลายจะปลอดภยัต่อผูใ้ช้น ้ าแต่ทรายก าจดัลูกน ้ ามีราคาค่อนขา้งแพงและยงัหาซ้ือยาก ดังนั้น 
การป้องกนัและควบคุมลูกน ้ ายงุลายในโอ่งน ้ าด่ืมจึงควรใชว้ธีิทางกายภาพ เช่นการปิดปากโอ่งดว้ยผา้
มุง้ หรือตาข่ายไนล่อน แลว้จึงปิดทบัชั้นนอกด้วยฝาอลูมิเนียม เพื่อความสะอาดของน ้ า การปิดปาก
โอ่งด้วยฝาอลูมิเนียมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต ์
นอกจากน้ีควรช่วยกนัลดความส้ินเปลืองในการใชท้รายก าจดัลูกน ้ า โดยใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าเฉพาะใน
ภาชนะในภาชนะเก็บน ้ าที่ปิดฝาไม่ได ้หรือภาชนะที่ไม่สามารถใชว้ิธีการใดๆ ในการควบคุม ลูกน ้ า
ยงุลายไดเ้ช่น บ่อซีเมนตข์นาดใหญ่ในหอ้งน ้ า ซ่ึงใชเ้ก็บกกัน ้ าไวอ้าบ หรือ ซกั  ลา้ง เป็นตน้ 

    2.3.2)  การพ่นเคมีก าจดัยงุลาย ใช้ในการป้องกนัโรคล่วงหน้าและ การควบคุมโรค
ฉุกเฉิน การพ่นเคมีป้องกนัโรคล่วงหน้าจะด าเนินการเฉพาะในหมู่บา้นที่มีความเส่ียงสูงเท่านั้น และ 
พ่นเพียงคร้ังเดียวภายใน 7 วนั หลงัจากได้ควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์และใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าแลว้ การ
พน่เคมีก าจดัยงุลายที่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั นิยมใชเ้คร่ืองพน่เคมี 2 แบบดว้ยกนั คือ 

          1) เคร่ืองพ่นหมอกควนั เป็นเคร่ืองพ่นเคมีที่ใชร้ะบบความร้อน ท าให้เคมีภณัฑ ์
ก าจดัแมลงที่ถูกความร้อนพน่ออกมาจากปลายท่อเป็นควนั โดยเม็ดน ้ ายามี ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางระหวา่ง 
10-60 ไมครอน การพ่นก าจดัยงุลายจะไดผ้ลดี จะตอ้งอบควนัไวใ้นบา้นประมาณอยา่งน้อย 30 นาที 
ดงันั้น บา้นที่จะไดรั้บการพน่หมอก ควนัจึงตอ้งปิดประตูหนา้ต่างทุกบานใหมิ้ดชิด ลกัษณะบา้นที่พ่น
หมอกควนัไดผ้ลดีจะตอ้งไม่มีช่องหรือรูที่ควนัจะลอดออกไดข้ณะท าการพ่นหมอกควนัในบา้น คน
และสตัวเ์ล้ียงทุกชนิดจะตอ้งออกมาอยูน่อกบา้น ส าหรับอาหารควรปิดใหมิ้ดชิด เคร่ืองพน่หมอกควนั
ที่ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัมีหลายยีห่้อ แต่ส่วนใหญ่มีระบบการท างานของเคร่ืองเหมือนกนั คือ ใชร้ะบบ
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เจ็ท มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ SN 100 ติดตั้งบนรถยนต์ จนถึงขนาดเล็กให้บุคคลน ามาติดตวัไม่ได ้
เคร่ืองพน่น้ีมกัจะมีสายสะพายส าหรับสะพายไหล่ เพือ่ช่วยรับน ้ าหนกัเคร่ืองพน่ขณะท าการพน่ 

       2) เคร่ืองพ่นฝอยละอองเคมี เป็นเคร่ืองพ่นเคมีระบบ ULV ซ่ึงจะใช้
เคมีภณัฑ์ก าจดัแมลงที่มีความเขม้ขน้สูงพ่นออกมาเป็นฝอยละออกเคมีที่มีขนาดเล็ก มาก (ต ่า
กว่า100 ไมครอน) การพ่นเคมีดว้ยเคร่ืองพ่นแบบน้ี จะพ่นละอองเคมีส่วน หน่ึงเขา้บา้นทนัที 
อีกส่วนหน่ึงจะลอยอยูใ่นอากาศแลว้อาศยักระแสลมพดัพาเขา้ไปในบา้นเรือน จึงตอ้งเปิดประตู
หนา้ต่างบา้นเรือนขณะพน่ 

2.3.2  การด าเนินงานควบคุมการระบาด (การควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 
เม่ือไดรั้บทราบวา่เกิดการระบาดของไขเ้ลือดออกขึ้นในชุมชนหรือหมู่บา้นที่อยูใ่นความ

รับผดิชอบ อาสาสมคัรสาธารณสุขร่วมกบัเจา้หน้าที่สาธารณสุขจะตอ้งด าเนินการควบคุมโรค
ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้โรคสงบลงโดยเร็วที่สุด มิให้ระบาดต่อไปยงัชุมชนอ่ืนๆ หากเร่ิม
ด าเนินการชา้ โรคจะแพร่กระจายออกไปอยา่งกวา้งขวางจนเกินก าลงัที่จะควบคุมไดต้ามปกติ
ไขเ้ลือดออกมักจะระบาดในฤดูฝน  คือประมาณเดือนพฤษภาถึงกันยายน หรือตุลาคม แต่
ภูมิอากาศในแต่ละทอ้งถ่ินแตกต่างกนัไปดว้ย ส่ิงส าคญัที่สุดส าหรับการควบคุมการระบาด คือ 
การเฝ้าระวงัโรคที่รวดเร็ว ถูกตอ้ง และครบถ้วน เพื่อให้รู้การเกิดโรคไดโ้ดยเร็ว หากรู้ชา้และ
เร่ิมด าเนินการควบคุมโรคชา้จะไม่สามารถควบคุมการระบาดไดเ้ม่ือพบว่าชุมชนหรือหมู่บา้น
ใดเกิดการระบาด หรือมีแนวโนม้วา่จะเกิดการระบาดจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

 1)  ประกาศเตือนประชาชนใหท้ราบวา่มีไขเ้ลือกออกระบาดในชุมชนนั้นแลว้ พร้อม
กบัให้สุขศึกษาให้ประชาชนรู้จกัวิธีป้องกนับุตรหลานไม่ให้ยงุลายกดั รู้วิธีปฏิบตัิเม่ือเด็กป่วย
หรือสงสยั วา่ป่วยเป็นไขเ้ลือดออก และวิธีควบคุมแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายที่อาจหลงเหลืออยูใ่น
ชุมชนดว้ยวธีิการต่างๆ ที่กล่าวมาแลว้ ในการด าเนินการป้องกนัโรคล่วงหนา้ 

 2)  มาตรการหลกัและเร่งด่วนส าหรับการควบคุมการระบาด คือการพน่สารเคมีก าจดั
ยงุตวัเตม็วยั เจา้หน้าที่ผูรั้บผิดชอบทอ้งที่จะตอ้งจดัหาเคร่ืองพ่นสารเคมี พร้อมน ้ ายาเคมีมาพ่น
ก าจัดยุงตัวเต็มวัยให้หมดไปหรือให้ เหลือน้อยที่ สุด  วิธีการน้ีจะลดจ านวนยุงที่ มี เช้ือ
ไขเ้ลือดออกในชุมชนหากพ่นสารเคมีไดค้รอบคลุมครบถว้น จะช่วยตดัวงจรการระบาดลงได ้
การพน่สารเคมีจะตอ้งพน่ 2 คร้ัง ห่างกนั 7 - 10 วนั ลกัษณะการพ่นสารเคมีควรปฏิบติัแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะการกระจายของผูป่้วย ดงัน้ี 
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 3)  หากเกิดมีผูป่้วยอยู่ใกล้ๆ กันเป็นกลุ่ม ควรพ่นสารเคมีเฉพาะบริเวณที่เกิดโรคโดยพ่น
สารเคมี ในบา้นที่เกิดโรคและบา้นเรือนหลงัอ่ืนๆ ทั้งหมดในรัศมีอยา่งน้อย 100 เมตร รอบบา้นที่เกิด
โรค 

 4) หากเกิดมีผูป่้วยกระจายทัว่ไปในชุมชนหรือหมู่บา้น ควรพ่นสารเคมีทุกหลงัคาเรือนใน
ชุมชนและควรพ่นสารเคมีให้มีบริเวณกั้นกลาง ที่ปลอดยงุรอบชุมชนนั้นดว้ย หากมีหมู่บา้นอ่ืน อยู่
ใกล้เคียง ก็พิจารณาพ่นสารเคมีเพิ่มเติมให้แก่หมู่บา้นที่อยู่ใกล้เคียงนั้นด้วย สรุปได้ว่าส าหรับการ
ควบคุมการระบาดนั้น ตอ้งพ่นสารเคมีก าจดัยงุลายเพื่อตดัวงจรการระบาด เสริมดว้ยการให้สุขศึกษา
และควบคุมแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายเพื่อให้โรคสงบต่อในระยะยาว การใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าไม่ใช่เป็น
วธีิการควบคุมโรคที่ดีในขณะเกิดการระบาด หากแต่เป็นการควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์วิธีหน่ึง ซ่ึงเป็น
มาตรการเสริมใหค้วบคุมการระบาดไดผ้ลดีขึ้น (WHO, 1999) 

2.4  การปฏิบัติตนของประชาชนเพือ่ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 2.4.1  การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (มรกต หน่อศกัด์ิ, 2552) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก หมายถึงการช่วยกนัควบคุมและ
ก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุโดยวิธีทางกายภาพ ชีวภาพและเคมีทั้งการกระท าด้วยตนเองกับคนในบา้น 
การร่วมกับเพื่อนบา้น ร่วมกับเจา้หน้าที่และการแนะน าผูอ่ื้นในการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุเพื่อลด
ความเส่ียงต่อการเกิดการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกโดยมียุงลายเป็นตวัน าเช้ือโรค ซ่ึงเป็นวิธีการ 
ควบคุมและป้องกนัการเกิดโรคไขเ้ลือดออกที่ไดรั้บการยอมรับวา่ไดผ้ลดี 

 
 

 2.4.2   การควบคุมยุงลายและการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยงุลาย (สมเกียรติ บุญญะบญัชา ,2535)         
 การควบคุมโรคล่วงหน้าเป็นวิธีการที่ไดผ้ลดี ดงันั้นประชาชน ควรรู้วิธีและสามารถท าการก าจดั
แหล่ง เพาะพนัธุย์งุ ตามระยะวงจรชีวติของยงุลาย ตามระยะดงัน้ี  

   1) ระยะไข่ ไข่ของยงุลายมีขนาดเล็กมาก ทนต่อความแห้งแลง้และสารเคมี การก าจดัไข่ท  า
ไดด้ว้ยวธีิง่ายๆโดยการขดัลา้งผวิภาชนะ  

   2) ระยะลูกน ้ าและตวัโม่ง การควบคุมก าจดัระยะน้ีเป็นเหมือนเป้าน่ิงท าไดง่้าย โดยการลดหรือ
ท าลายภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพนัธุซ่ึ์งมีหลายวธีิไดแ้ก่  

   2.1)  ปิดภาชนะเก็บน ้ าให้มิดชิดดว้ยฝาปิด โดยใชผ้า้ ไนล่อน มุง้ หรือพลาสติกปิดแล้ว 
มดัปากก่อน 1 ชั้นแลว้ค่อยปิดฝา  
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    2.2)  ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได ้เช่นบ่อซีเมนต ์ใชท้รายก าจดัลูกน ้ า ในอตัรา 10 กรัมต่อ
น ้ า 100 ลิตร หรือใส่ปลาหางนกยงูตวัผู ้2 - 10 ตวั แลว้แต่ขนาดบ่อ  

      2.3)  คว  ่าภาชนะที่ไม่ใชป้ระโยชน์หรือหาส่ิงปกคลุมใหมิ้ดชิด  
  2.4)  เก็บท าลายเศษวสัดุเหลือใช้ทั้งนอกบา้นและภายในบา้นเช่น ไห โอ่งแตก 

กะลามะพร้าว ยางรถยนตเ์ก่า กระป๋อง ขวดฯลฯ  
  2.5)  เปล่ียนถ่ายน ้ าที่จ  าเป็นตอ้งมีในภาชนะทุก 7 วนั เช่น อ่างราดส้วม ถงัอาบน ้ าใน

หอ้งน ้ า แจกนั  
    3)  ระยะยงุตวัเตม็วยั การใชส้ารเคมีก าจดัยงุ ใชก้บัดกัยงุ และการป้องกนัไม่ใหย้งุกดั 

การใช้วิธีการต่างๆ โดยไม่ใช้สารเคมีเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อม ไม่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายซ้ือ
สารเคมี แต่ทั้งน้ีตอ้งอาศยั การมีส่วนร่วมของชุมชนภาคเอกชน และการประสานกบัหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับผดิชอบทุกฝ่ายท างานประสานกนั 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นวิธีการควบคุมลูกน ้ ายงุลายเพื่อลดอตัรา
การป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกโดยการใชม้าตรการ 5ป.โดยน ามาใชเ้ป็นแนวทางป้องกนัก่อน
การระบาด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 1 ป ปิด คือการควบคุมการวางไข่ของยงุลายโดยการปิดภาชนะที่ใส่น ้ าใชน้ ้ าด่ืมทุก
ชนิดไม่ให้ยงุลงไปวางไข่ได ้และสามารถป้องกนัยงุที่เป็นตวัเต็มวยัออกมาจากภาชนะไดอี้ก
ดว้ย การปิดภาชนะโดยการกกัเก็บน ้ าจนเตม็แลว้ใชฝ้าโอ่งที่มิดชิดปิดทบัหรือรองดว้ยพลาสติก
อีกชั้นผกู ปากใหแ้น่น เหมาะส าหรับภาชนะที่เก็บน ้ าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 2 ป เปล่ียน คือการเปล่ียน
ถ่ายน ้ าทุก 7 วนั เพื่อตดัวงจรการเป็นตวัของลูกน ้ ายงุลายที่จะวางไข่และเป็นตวัไดภ้ายใน 7 วนั 
และควรขดัลา้งภาชนะที่ถ่ายน ้ าดว้ยแปรงทุกคร้ังเพื่อเอาไข่ยงุที่วางไวอ้อกไปดว้ยเพราะยงุจะ
วางไข่ที่ผิวด้านในภาชนะ 3 ป ปล่อย คือการปล่อยปลากินลูกน ้ าเช่นปลากัด ปลาหางนกยูง 
หรือปลากินลูกน ้ าอ่ืนๆ เพื่อช่วยก าจดัลูกน ้ าโดยวธีิธรรมชาติ เหมาะกบัแหล่งน ้ าน่ิง น ้ าใส เช่น 
ถงัอาบน ้ ารวมในห้องน ้ า ภาชนะเก็บน ้ าใบใหญ่ที่หาฝาปิดยาก และร่องน ้ าที่มกัมีน ้ าขงัแต่น ้ าไม่
เน่าเสียก็เป็นที่เพาะพนัธุ์ยงุที่ควรปล่อยปลาได้ 4 ป ปรับ คือ การปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม ทั้งใน
บา้นและนอกบา้น เช่น คว  ่ากะลา ยางรถยนต ์หรือภาชนะอ่ืนๆที่ไม่ไดใ้ชง้าน  

 5 ป ปฏิบตัิ คือ เจา้ของบา้นตอ้งลงมือปฏิบตัิเอง จนเป็นนิสัย ไม่ตอ้งรอเจา้หน้าที่ 
พร้อมทั้งการป้องกนัไม่ให้ยงุลายกดัโดยเฉพาะเวลากลางวนั เช่น กางมุง้เวลานอน จุดยากนัยงุ
หรือทายากนัยงุ 
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2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทรรศน์พร ไหมสมบุญ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของเจา้หน้าที่สาธารณสุขระดบัต าบลในพื้นที่ตรวจราชการ
เขต 4 ได้ท  าการศึกษาในเจา้หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผูรั้บผิดชอบงานป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก พบว่า ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ คือการสนับสนุนจากองค์กร กระบวนการบริหารและ
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และนอกจากน้ียงัพบว่าในประเด็นขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของเจา้หน้าที่สาธารณสุข ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกได้แก่ งบประมาณที่ล่าช้า ทรายทีมีฟอสและน ้ ายาเคมีบางคร้ังไม่เพียงพอ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั โรงพยาบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสนบัสนุนงบประมาณ
และเคมีภณัฑใ์ห้เพียงพอ ทนัเวลา และการรับแจง้ผูป่้วยขอ้มูลไม่ครบถว้น ควรมีการปรับปรุงระบบ
รายงานใหท้นัเวลา 

วราภรณ์ สระมจัฉา (2541) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบวา่การปฏิบติัตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีบทบาทที่
ปฏิบติัในระดบัสูง ได้แก่บทบาทในการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนงาน
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรค และงานข่าวสารสาธารณสุข บทบาทที่ปฏิบติัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่บทบาท
ในงานโภชนาการ งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและน ้ าสะอาด งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผน
ครอบครัวและงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อในท้องถ่ิน นอกจากน้ียงัพบว่างบประมาณในการ
สนับสนุนการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไม่เพียงพอ และเจา้หน้าที่สาธารณสุขนิเทศติดตาม
ไม่ต่อเน่ือง 

 
ยวุดี ตาทิพย ์(2541) ศึกษาความชุกของลูกน ้ ายงุลาย ความรู้และการปฏิบติัในการควบควบคุม

โรคไขเ้ลือดออกของประชาชนต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก พบว่าส่วนใหญ่ประชาชน
จะมีความรู้ค่อนขา้งน้อยในฤดูที่โรคไขเ้ลือดออกมกัระบาด เวลาที่ยงุน าโรคไขเ้ลือดออกกดัคน และ
วธีิการท าลายลูกน ้ ายงุลายดว้ยวธีิต่างๆ 

 จนัทร์พร จิรเชฐพฒัน์ (2551) ศึกษา ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษา
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พบว่า ปัจจยัน าได้แก่ ทศันคติ การรับรู้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ความเพียงพอของทรัพยากร การมี
ทกัษะในการใชท้รัพยากรในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก และปัจจยัเสริมไดแ้ก่ การไดรั้บ
ค าแนะน าหรือกระตุน้เตือนจากเจา้หน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมคัรสาธารณสุข หรือบุคคลที่ใกลชิ้ด
เก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และพบว่า ปัจจยัน า ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกมีความสัมพนัธ์อยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติกับพฤติกรรมการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

 วิลาวลัย ์ตั้ งสัตยาธิฐาน (2551) ศึกษา ความรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในครัวเรือน เพื่อการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก กรณีศึกษาบา้นหนองอ่ึง ต  าบล
เวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลางคือท าประมาณเดือนละ 1 หรือ 2 คร้ัง ท าให้ไม่สามารถท าลายยุง
และแหล่งเพาะพนัธุ์ลูกน ้ ายุงลายได้เหมาะสม เน่ืองจากวงจรชีวิตยุงลายจะมีประมาณ 7 - 10 วนั การ
ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ลูกน ้ ายงุลายตอ้งด าเนินการก่อน 7 วนั จึงจะไดผ้ลดีที่สุด ปัญหาอุปสรรคที่พบ
ในการด าเนินงานส่วนใหญ่อยูท่ี่ประชาชน เน่ืองจากประชาชนยงัไม่ให้ความร่วมมือในการก าจดั
แหล่งเพาะพนัธุ์ลูกน ้ ายงุลายในบา้นของตนเองเท่าที่ควร ส่วนใหญ่อา้งว่า เป็นหน้าที่ของ อสม. หรือ
รัฐบาลในการที่จะด าเนินการในเร่ืองการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธุลู์กน ้ ายงุลาย  

 มรกต หน่อศักด์ิ (2552) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก ต าบลป่าไผ่ อ  าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย และพบว่าปัญหาและอุปสรรคการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ดงัน้ี 1) ดา้นประชาชน ไม่เห็นความส าคญัของ
การมีส่วนร่วมในชุมชน ขาดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ขาดความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออกและขาดความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน 2) ดา้นแกนน าชุมชนและเจา้หนา้ที่
สาธารณสุข พบวา่ไม่ไดด้ าเนินการตามแผนที่ก  าหนดไว ้3) ดา้นการส่ือสาร พบว่าการประชาสมัพนัธ์
ไม่ทัว่ถึง 

 
 
 


