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ค าน า 
 

การส ารวจและก าจัดลูกน  ายุงลายเป็นกิจกรรมที่คาดหวังให้อาสาสมัคร มีความรู้ในเรื่องโรคติดต่อ
น าโดยยุงลายและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  า  เพ่ือส่งเสริมให้ร่วมมือกันก าจัดลูกน  าและยุงลายเพ่ือ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ท าให้บ้านและชุมชนมีลูกน  าและ
ยุงลายลดลง ลดความเสี่ยงและโอกาสติดเชื อโรคไข้เลือดออก และหรือโรคติดเชื อไวรัสซิกา และหรือโรคไข้
ปวดข้อยุงลายน้อยลงจนไม่เกิดการระบาดเพ่ิมขึ นในชุมชน  ทั งนี การส ารวจและก าจัดลูกน  ายุงลาย   มี
แนวทางง่าย ๆ ที่อาสาสมัครสามารถท าได้และแนะน าคนใกล้ชิด เพ่ือน เพ่ือนบ้าน หรือญาติร่วมกันท า     
คู่มืออาสาปราบยุง ได้รวบรวมเนื อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการลูกน  าและยุงลาย ซึ่ง
ประกอบด้วย  ความรู้ในเรื่องโรคติดต่อน าโดยยุงลาย  บทบาทและกิจกรรมที่อาสาสมัครควรปฏิบัติ 
ขั นตอนการส ารวจและก าจัดลูกน  ายุงลาย    แนวทางการจัดการแหล่งน  าขังง่าย ๆ รวมทั งหน่วยงานที่ให้
ค าปรึกษาและประสานงานและความรู้ทั่วไปทีเ่กี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่ควรทราบ  ผู้จดัท าหวังว่า คู่มือนี 
จะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ท ากิจกรรมส ารวจและก าจัดลูกน  ายุงลายร่วมกันเพ่ือสร้างสังคมไทย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมปลอดโรคติดต่อน าโดยยุงลาย  หากมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมขอน้อมรับด้วย
ความขอบคุณ 
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ความรู้ทั่วไป 

โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever) 

สาเหตุ :  
เกิดจากเชื อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ซึ่งม ี4 ชนิดคือ ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 

ผลกระทบ :  
เศรษฐกิจและสังคม ส าหรับการรักษา การเรียน การท างาน และอาจท าให้เสียชีวิตได้  

การแพร่กระจายของโรค :  
แพร่เชื อโดยยุงลายไปกัดคนป่วยด้วยไข้เลือดออก เชื อจะพักตัวในยุง แล้วเมื่อยุงนั นไปกัดคนอ่ืน หลังจาก 

ได้รับเชื อแล้ว 5 -8 วัน จึงมีอาการ  
อาการ :  

ไข้สูงลอย ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ หน้าแดง ตาแดง อาจมีผื่นขึ นตามแขนขา ตามตัว มือเท้าเย็น 
ชีพจร เต้นเร็ว แต่เบา อาจมีเลือดออก เช่น เลือดก าเดาไหล อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด  
การรักษา :  

รักษาตามอาการที่เป็น ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์  
การป้องกัน :  

1. อย่าให้ยุงกัด  
2. อย่าให้ยุงเกิด  
3. ก าจัดยุงลายตัวเต็มวัย 

 

 
 

 

 



 
 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Fever) 
สาเหตุ :  

เกิดจากการติดเชื อไวรัสซิกา (Zika Virus –ZIKV)  
ผลกระทบ :  

ส่งผลตรงต่อระบบสมอง โดยเฉพาะเด็กในครรภ์ที่มารดาได้รับเชื อขณะตั งครรภ์ทารกอาจเกิดมามี ความ
ผิดปกติเช่น สมองเล็ก แคระแกร็น พัฒนาการช้า ตัวเล็ก ไม่ปกติ  
การแพร่เชื้อของไวรัสซิกา :  

แพร่เชื อโดยยุงลายที่มีเชื อและไปกัดคน หลังจากได้รับเชื อแล้ว จะมีระยะฟักตัว 3 – 12 วัน จึงจะมีอาการ
ป่วย  
อาการ :  

ปวดศีรษะ เยื่อบุตาอักเสบ มีไข้อ่อนเพลีย มีผื่นแดง ปวดกล้ามเนื อ ปวดข้อ  
การรักษา :  

รักษาตามอาการที่เป็น และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน  
การตรวจหาเชื้อ :  

1. ตรวจเลือด หรือปัสสาวะด้วยวิธีRCR หาสารพันธุกรรม  
2. ตรวจหาภูมิต้านทานด้วยวิธีอิไลซ่า โดยเฉพาะในทารก  

การป้องกัน :  
1. อย่าให้ยุงกัด  
2. อย่าให้ยุงเกิด  
3. ก าจัดยุงลายตัวเต็มวัย 
 

   



 
 

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikunkunya) 
สาเหตุ :  

เกิดจากเชื อไวรัสชิคุนกุนยา  

ผลกระทบ :  

ท าให้ผู้ป่วยปวดตามข้อมาก ท างานไม่ได้ระยะเวลานาน  

การแพร่เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา :  

แพร่เชื อโดยยุงลายสวน และยุงลายบ้านที่มีเชื อและไปกัดคนหลังจากได้รับเชื อแล้วจะใช้เวลา 1 -12 วัน 

จึงจะมีอาการป่วย แต่ที่พบบ่อย คือ 2 - 3 วัน  

อาการ :  

ปวดข้อจากอวัยวะหนึ่งไปยังอวัยวะหนึ่ง เช่น จากข้อมือ ไปข้อเท้า เลื่อนปวดไปทั งตัว อาจมี ผื่นคัน และ

ปวดมาก จนกระทั่งต้องคลานเข้าห้องน  า  

การรักษา :  

รักษาตามอาการที่เป็น และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน  

การป้องกัน :  

1. อย่าให้ยุงกัด โดยเฉพาะยุงลายสวน  

2. อย่าให้ยุงเกิด  

3. ก าจัดยุงลายตัวเต็มวัย  

 
 



 
 

มารู้จัก ชีวิตยุงลาย  

ยุงลายออกลูกเป็นไข่ ครั งละ 50-150 ฟอง โดยชอบวางไข่ในภาชนะท่ีมีน  าขัง ที่เป็นน  านิ่งและค่อนข้าง
สะอาด ไข่ยุงใช้เวลาเพียง 2 – 3 วันก็จะฟักออกเป็นลูกน  า ก่อนจะเติบโตเป็นตัวโม่ง  และยุงตัวเต็มวัยต่อไป โดย
ใช้เวลาทั งหมดเพียง 1 – 2 สัปดาห์ 

  

 
 

 

 

 

 
 



 
 

ยุงลายกิน อยู่ ขยายพันธุ์อย่างไร 

แม้ว่ายุงลายจะกินน  าจากดอกไม้และผลไม้เป็นอาหาร แต่ยุงตัวเมียต้องกินเลือด เพ่ือน า โปรตีนในเลือดไป
พัฒนาไข่ให้เติบโต หลังจากกินเลือดแล้ว 2 – 3 วัน ยุงลายเพศเมียก็จะหาที่วางไข ่ยุงเพศผู้มีอายุขัยสั นประมาณ 
6-7 วัน เท่านั น ส่วนยุงเพศเมียมีอายุขัยนานกว่า หากมีอาหารสมบูรณ์ อุณหภูมิและความชื นพอเหมาะ ยุงลาย
เพศเมียอาจอยู่ได้นานประมาณ 30-45 วัน 

 
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง ยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะขังน  าที่มีน  านิ่งและใส น  าฝนมักเป็นน  าที่ยุงลายชอบวางไข่

มาก ที่สุด ดังนั น แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย จะเป็นภาชนะที่สามารถขังน  าได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นภาชนะน  า ขังที่
มนุษย์สร้างขึ นและภาชนะธรรมชาติ 

         

    แม้ว่าภาชนะจะมีน  าขังเพียงเล็กน้อย เช่น ฝาขวด แก้วพลาสติก ถุงพลาสติก เศษกระถาง ยุงลายก็
สามารถวางไข่ได้โดยไข่ของยุงลายจะยึดติดแน่นกับขอบผิวของภาชนะเหนือระดับน  าเล็กน้อย และสามารถทนทาน
อยู่ได้นาน เมื่อมีน  าท่วมถึงก็จะสามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 



 
 

บทบาทและกิจกรรมที่อาสาสมัครควรปฏิบัติ 

จากความรู้ทั่วไปที่ได้กล่าวในตอนต้นนั นว่า ยุงเป็นตัวร้ายที่ส่งต่อเชื อโรคจากคนป่วยคนหนึ่งไปสู่คน
อ่ืน ๆ แล้วท าให้เกิดคนป่วยเพ่ิมขึ น  โดยเฉพาะยุงลายซึ่งเป็นยุงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุด เพราะมักอาศัยและ
เพาะพันธุ์อยู่บริเวณบ้านเรือนหรือที่พักอาศัย ยุงลายแพร่พันธุ์โดยวางไข่ในภาชนะที่มีน  านิ่งใส ซึ่งส่วนใหญ่กเ็ป็น
ภาชนะท่ีมนุษย์สร้างขึ นเอง เช่น ถังน  า โอ่ง กล่องอาหาร แท็งก์น  า ยางรถยนต์ แจกัน เป็นต้น อีกทั งยุงลายซึ่งมีอยู่  
2 ชนิด คือยุงลายบ้านและยุงลายสวน สามารถน าโรคไข้เลือดออก โรคไข้ติดเชื อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
ตามหลักการป้องกันโรคง่ายๆที่กล่าวมาแล้ว 3 ข้อคือ อย่าให้ยุงกัด อย่าให้ยุงเกิด และก าจัดยุงตัวเต็มวัย เพราะการ
ก าจัดยุงลายเป็นการป้องกันโรคท่ีส าคัญ และท าได้ง่าย เนื่องจากยุงอยูใกล้ตัวเรา ท าได้ด้วยคนในครอบครัวตัวเอง 
ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือคนอ่ืนนอกบ้านมาจัดการ  ดังนั น บทบาทของอาสาสมัครควรมีความรู้และ
เข้าใจโรค และการป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธี เพ่ือจะได้เป็นต้นแบบในการก าจัดลูกน  าและท าลายแหล่งวางไข่ยุงใน
ครัวเรือนของตนเอง และร่วมกันด าเนินการในการก าจัดลูกน  าและท าลายแหล่งวางไข่ยุงในพื นที่สาธารณะชุมชน 
เพ่ือตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ไม่ให้ยุงเกิดเพ่ิมขึ น  และก าจัดยุงลายเพ่ือไม่ให้เกิดลูกน  ามากขึ น  โดยมีกิจกรรมที่ควร
ปฏิบัติดังนี้   

1. ให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือนบ้าน และญาติ 
2. แนะน า และชวนเพ่ือนบ้านและชุมชน ส ารวจและก าจัดลูกน  าในบ้านตนเองทุกสัปดาห์ จัดกการ 

แหล่งน  าขังท่ียุงชอบวางไข ่และป้องกันยุงกัด อาทิ เช่น คว่ า ถ้วย ชาม กะละมัง ไม่ให้น  าขัง ป้องกันยุงลายลงไป
วางไข่ และเก็บเศษขยะ ดูแลภาชนะท่ีไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน  าขัง และหมั่นขัดท าความสะอาดภาชนะ ที่ใช้บรรจุน  าทุก
สัปดาห์เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ยุง 

3. รายงานผลการส ารวจให้อสม. /รพ.สต.ทุกสัปดาห์ 
4. หากพบผู้ป่วยสงสัย ให้แนะน าไปพบแพทย์ และให้ความรู้ที่ถูกต้องในการควบคุมแหล่งวางไข่ยุง 

แก่เจ้าของบ้าน และท าลายแหล่งวางไข่ยุง 
5. น าสเปรย์ฉีดยุงกระป๋องพ่นก าจัดยุงในบ้านผู้ป่วยทันทีภายใน 3 ชั่วโมง 
6. ประสานกับทีมรพ.สต. เพื่อแจ้งทีมควบคุมโรค 
7. ให้ความรู้ผู้ป่วย ในเรื่อง การป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด การดูแลรักษา ทานยาลดไข้เฉพาะยาพารา

เซตตามอล ดื่มน  าเกลือแทนดื่มน  าเปล่า สังเกตอาการเสี่ยงต่อภาวะช๊อต  

 

 

 

 



 
 

วิธีจัดการแหล่งน้ าขังอย่างง่าย 

 

1. ปกปิดภาชนะเก็บน  าด้วยฝาปิด แต่ภาชนะท่ียัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ควรคว่ าไว้มิให้รองรับน  า ส่วน
ภาชนะท่ีไม่มีประโยชน์ เช่น กะลา กระป๋อง ควร
เผาหรือฝังแล้วแต่สะดวก 

 

2. แจกันดอกไม้ควรเปลี่ยนน  าทุก 7 วัน ท าอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

3. ปล่อยปลากินลูกน  าลงในภาชนะเก็บกักน  า  

 

4. จานรองกระถางต้นไม้ ควรใส่ทรายก าจัดลูกน  า
ประมาณ ½ ช้อนชา  หรือใส่ทรายธรรมดาใน
จานรองกระถางต้นไม้ให้ลึกจนเก็บเต็มความลึก
ของจานรอง กระถางต้นไม้ 



 
 

 

5.    ถอดรองขาตู้กับข้าว ควรใส่เกลือแกง หรือ   
       ผงซักฟอก เพ่ือไม่ให้ไข่เจริญเป็นลูกน  า 

 

5. ให้สารฆ่าลูกน  า ได้แก่ ทรายทีมีฟอส ควรใช้กับ
ภาชนะเก็บน  าที่ไม่สามารถปิดหรือใส่ปลากิน
ลูกน  าได้  

         

วิธีก าจัดยุงลายง่ายๆ ท าได้หลายวิธี  

 

1. โดยการฉีดด้วยน  าผสมผงซักฟอกหรือน  ายาล้าง
จาน  แชมพูหรือสบู่เหลว ในอัตราส่วนน  ายา 1 
ส่วน ต่อน  า 4 ส่วน แล้วน าไปใส่ขวดสเปรย์ฉีด
ให้ถูกตัวยุง บริเวณท่ียุงชอบเกาะพัก เช่น มุม
บ้าน หรือเสื อผ้าที่แขวนไว้ 

 

2. กับดักไฟฟ้า แสงไฟจะล่อให้ยุงบินมาสู่กับดัก
แล้วก็ถูกกระแสไฟฟ้าซ็อตตาย 



 
 

 

3. ใช้อุปกรณ์ก าจัดยุงแบบใช้ถ่านไฟฉาย รูปร่าง
คล้ายไม้เทนนิส ใช้โบกให้ซี่ลวดถูกตัวยุง ยุงจะ
ถูกไฟซ็อตตาม 

 

4. สเปรย์ฉีดยุงกระป๋อง 

 
 

5. นอนกางมุ้ง ปอ้งกนัยงุกดั หา่งไกลจากโรค

ไข้เลอืดออก ไข้ปวดข้อยงุลาย โรคติดเชือ้ไวรัสซิกา

และโรคไข้มาลาเรีย” 

 

หากท่านสนใจและต้องการวิธีการก าจัดลูกน  าและยุงลายเพิ่มเติมสามารถหาอ่านในหนังสือ 100 วิธี
ปราบยุงลาย โดยdownloadไดท้ี ่http://www.thaivbd.org/n/docs/view/18  

  

http://www.thaivbd.org/n/docs/view/18


 
 

เกณฑ์ง่ายๆ ส าหรับวัดผลการด าเนินงานของอาสาสมัคร 

การส ารวจลูกน้ ายุง เป็นเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานของอาสาสมัคร ทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ
แหล่งที่อยู่หลักๆของลูกน  า และหาปัจจัยเสี่ยงของการแพร่เชื อโรคไข้เลือดออกในพื นที่ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนั นมักใช้วิธีส ารวจลูกน  ายุงในระยะก่อน  และหลังด าเนินการก าจัดยุงลาย  

เนื่องจากยุงลายที่เป็นพาหะน าโรคที่มีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่ตามภาชนะขังน  าประเภทต่าง ๆ  ทั งท่ีอยู่
ภายในและภายนอกบ้านเรือน อาคารส านักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ฯลฯ  ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยและ
ปฏิบัติงานในสถานที่นั นมีความเสี่ยงที่จะถูกยุงลายกัดและได้รับเชื อโรคได้ ทุกคนจึงควรส ารวจลูกน  ายุงในบริเวณท่ี
ตนอยู่ให้เป็นกิจวัตร และหากพบว่ามีลูกน  ายุง ก็ต้องท าการก าจัดโดยเร็ว และท าเป็นกิจวัตรประจ า   ประชาชนจึง
ควรท าการส ารวจลูกน  ายุงด้วยตนเอง เพ่ือให้เห็นภาพชัดว่า  ที่อยู่อาศัยหรือที่ท างานของตนนั นมีลูกน  าและยุงลาย
อยู่มากน้อยเพียงใด เป็นการส ารวจที่กระท าในวงแคบ เฉพาะบ้าน เฉพาะอาคาร เฉพาะหน่วยงาน ฯลฯ  โดยให้
บันทึกผลการส ารวจ  เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการด าเนินงาน และใช้เป็นข้อบ่งชี ให้ทราบภาชนะส าคัญใน
บ้าน หรืออาคารส านักงาน หรือโรงเรียน หรือโรงพยาบาล หรือศูนย์การค้า ที่ยุงลายชอบวางไข่ 

การส ารวจลูกน  ายุงโดยอาสาสมัคร มีขั นตอนง่ายๆ เพียงแต่หมั่นส ารวจตามภาชนะเก็บน  าและวัสดุ
ต่าง ๆ ที่สามารถขังน  าได้ ที่อยู่ภายในบ้าน/ที่ท างานและบริเวณบ้าน/ที่ท างานที่ตนเองอาศัยอยู่หรือที่รับผิดชอบ
ดูแลอยู่เท่านั นอย่างน้อยส ารวจสัปดาห์ละครั ง หากพบว่ามีลูกน  าเกิดขึ นในภาชนะใดก็ต้องรีบก าจัดทันทีด้วยวิธีการ
ทีเ่หมาะสม  ขณะเดียว กันก็ต้องหาวิธีป้องกันไมใ่ห้มีลูกน  าเกิดขึ นใหม่อีก อาจด้วยการป้องกันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่
ชุดใหม่ หรือใส่ปลากินลูกน  าไว้คอยกินลูกน  าที่เกิดใหม่ หรือใส่ทรายก าจัดลูกน  าซึ่งจะออกฤทธิ์ฆ่าลูกน  าเม่ือฟัก
ออกมาจากไข่ ตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

 
ภาชนะและวัสดุต่าง ๆ ที่ประชาชนควรท าการส ารวจหาลูกน้ ายุงลาย ได้แก่ 

1. โอ่งใส่น  าดื่ม-น  าใช้ 
2. ถังพลาสติกเก็บน  า 
3. บ่อเก็บน  าในห้องน  า-ห้องส้วม 
4. แจกันดอกไม้สด (ที่หิ งพระ ศาลพระภูมิ โต๊ะรับแขก โต๊ะท างาน ฯลฯ) 
5. ภาชนะเลี ยงต้นพลูด่างหรือพืชแช่น  าอ่ืน ๆ 
6. จานรองกระถางต้นไม้ 
7. ยางรถยนต์ที่วางไว้นอกชายคา 



 
 

8. อ่างบัว (ไม่เลี ยงปลา) 
9. ภาชนะเลี ยงเต่าญี่ปุ่น 
10. เศษวัสดุภาชนะท่ีขังน  าได้ (กระป๋อง ถ้วยน  า ขวด ฯลฯ) 

ขั้นตอนการส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

 

1. อาสาสมัครอธิบายแนะน าตัวเอง แจ้ง
จุดประสงค์ในการส ารวจพร้อมทั งขอ
อนุญาตเจ้าของบ้าน 

 

 

2. อาสาสมัครเดินส ารวจตรวจตาค้นหาภาชนะ
หรือแหล่งน  าขังทุกพื นที่ทั งภายในบ้าน/
อาคาร และภายนอกบ้าน/อาคาร เดินตรวจ
พร้อมเจ้าของบ้าน/อาคาร  

 

3. เมื่อพบภาชนะหรือแหล่งน  าขัง  ให้ใช้ไฟ
ฉายส่องดูภายในภาชนะ  แล้วบันทึกผลการ
ส ารวจว่าพบหรือไม่พบลูกน  า จ านวนกี่
ภาชนะ ส าหรับภาชนะท่ีไม่มีน  าขังไม่บันทึก
ลงในแบบส ารวจ  

4. หากพบลูกน ้าในภาชนะท่ีมีน ้าขังให้ก้าจัด
ลูกน  าในภาชนะน  าขังด้วยวิธีการอย่างง่าย 
พร้อมแนะน าวิธีให้เจ้าบ้านทราบ 
 

 



 
 

 

5. การจดบันทึกในแบบส ารวจ ควรจดทุกครั ง
หลังจากท่ีได้ตรวจดูภาชนะนั น ๆ แล้ว   

6. แจ้งให้เจ้าบ้านทราบผลการส ารวจ แนะน า
วิธีการส ารวจและการก าจัดลูกน  าอย่างง่าย 
 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล หลังจากส ารวจท าการให้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาจ านวน
ภาชนะท่ีส ารวจ  จ านวนภาชนะท่ีพบลูกน  ายุงลาย    

วิธีหาค่า Container Index (CI)   หมายถึง ร้อยละของภาชนะท่ีพบลูกน ้ายุงลาย                     
                                         เท่ากับ    ภาชนะท่ีพบลูกน ้า x 100 
                                                     ภาชนะทั งหมดที่มีน ้าขัง 

8. การแปลผลข้อมูล 

เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการด าเนินงาน  และให้บ่งชี ชนิดภาชนะทีพ่บลูกน  าในพื นที่แสดงว่า
เป็นแหล่งที่ยุงลายชอบวางไข่      หากตรวจพบว่า ค่า CI มีค่ามากกว่าร้อยละ 5 ต้องหมั่นส ารวจตรวจตา
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 7 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบส ารวจลูกน้ ายุงลาย ค่า Container index (CI) 
สถานที่  [  ] บ้านเลขที่ ....................................... หรือ 
[  ] ศาสนสถาน ชื่อ.............................................   
[  ] โรงเรียน ชื่อ..................................................  
[  ] โรงพยาบาล.ชื่อ............................................  
[  ] โรงงาน ชื่อ..................................................  
[  ] โรงแรม ชื่อ.................................................  
เลขที่ ……...…… ต าบล....................................... อ าเภอ....................................จังหวัด....................................... 
   

ชนิดภาชนะ 
ในบ้าน (อาคาร) นอกบ้าน (อาคาร) 

จ านวนภาชนะ 
(A) 

ภาชนะท่ีพบลูกน้ า 
(B) 

จ านวนภาชนะ 
(C) 

ภาชนะท่ีพบลูกน้ า 
(D) 

1.ภาชนะน  าใช้     

2. ภาชนะใส่น  าดื่ม     

3. แจกัน     

4. จานรองกระถาง     

5. ที่รองกันมด     

6. อ่างบัว/ไม้น  า     

7. ยางรถยนต์เก่า     

8. ภาชนะไม่ใช้
ประโยชน์ 

    

9. อื่น ๆ     

รวม (A) (B) (C) (D) 
การค านวณค่า ในบ้าน CI (Container index)     = B  x100                        ---------------------------------%     
      A   
               นอกบ้าน CI (Container index)     = C  x100                        ---------------------------------%     
      D   

 
-------------------------------------------- ชื่อผู้รายงาน 



 
 

 
หน่วยงานสนับสนุนที่อาสาสมัครควรทราบ 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดท าเอกสารสื่อการเรียนการสอน แหล่งวิทยากร รวมทั ง
สารเคมี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครและประชาชน ดังต่อไปนี  

1. สื่อการเรียนการสอน 
ชื่อสื่อสุขศึกษา 

 
เนื้อหาโดยสรุป 

- 100 วิธีปราบยุง - เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคไข้ติดเชื อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อ 
   ยุงลาย 
- 100 วิธีการก าจัดลูกน  า และการก าจัดยุง 

- หนังสือเรื่องโรคไข้เลือดออก 
ส าหรับประชาชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

- โรคไข้เลือดออก ยุงลายน าโรคไข้เลือดออก อาการโรค การรักษา 
   โรค  
- การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
- การควบคุมและก าจัดโรคไข้เลือดออก  
- การรับบริการจากสถานบริการสาธารณสุข  
- บทบาทของประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกัน  
   และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

- คู่มือการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  
- ยุงลาย  
- เครื่องพ่นเคมี  
- เคมีภัณฑ์ก าจัดแมลง  
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับประชาชนในการควบคุมยุงลาย  
- การประสานความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

- หนังสือเรื่อง ไข้เลือดออก - ระบาดวิทยาโรค สาเหตุ การติดต่อ อาการ การวินิจฉัย การรักษา  
- ยุงพาหะ  
- การป้องกันและควบคุมโรค  
- สารเคมีก าจัดแมลง  
- เครื่องพ่นเคมี  
- การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือควบคุมยุงลาย 

- คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในโรงเรียน 

- สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
- หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   กับโรคไข้เลือดออก 
- แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน และการจัดกิจกรรมการ 



 
 

ชื่อสื่อสุขศึกษา 
 

เนื้อหาโดยสรุป 

  เรียนการสอน และประเมินผล 
- แผ่นพับ ยุงลายกับโรค
ไข้เลือดออก 

- สรุปย่อเรื่องวงจรชีวิตยุงลาย อาการโรค การดูแลรักษาเบื องต้น   
  และการปราบยุงลาย 

- โปสเตอร์ 3 เก็บ 3 โรค - สื่อสารเรื่องการจัดการแก้ปัญหาด้วยการท ากิจกรรม 3 เก็บจะ 
   ได้ผลสะท้อนป้องกันการเกิดโรคได้ 3 โรค 

- การ์ตูนอมิเนชั่นเรื่อง รู้ทันโรค... - เนื อหาเรื่อง ยุงลาย นิสัย และการแพร่พันธุ์ยุง การก าจัดลูกน  า 
   ยุง และยุงตัวเต็มวัย  

 
2. แหล่งวิทยากร 
สามารถติดต่อขอการสนับสนุนวิทยากรจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านท่าน เพ่ือรับบริการ 

และค าปรึกษา และหรือค าแนะน าเก่ียวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ   
ได้ดังนี   

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานเขตบริการสุขภาพ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และส านักงานเทศบาล   

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ศูนยห์รือหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และหรือโรงพยาบาลชุมชน 
4. ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี โทร 02-5903132-33 โทรสาร 02-5918427 หรือผ่าน website www.thaivbd.org หรือ 
facebook.com/ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง/thaivbd 

3. สารเคมี  
    สามารถขอรับการสนับสนุนสารก าจัดลูกน  าได้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์ควบคุม 

โรคติดต่อน าโดยแมลงและหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ปีละ 2 ครั ง นอกจากนี หากเกิดการระบาดของโรค
ภายในท้องที่ อาจพ่นหมอกควันในชุมชนติดต่อกันทุกสัปดาห์อย่างน้อย 2-3 ครั ง 
  



 
 

 ความรู้ทั่วไปที่ประชาชนควรทราบ 

ทุกค าถามมีค าตอบ 
 

1. ความแตกต่างของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัด ? 
เรื่อง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด 

สาเหตุ - เชื อไวรัสแดงก่ี - เชื อไข้หวัด มีหลายชนิด 
การติดต่อ - ถูกยุงลายที่มีเชื อไวรัสแดงกี่กัด 

- ยุงลายเป็นพาหะน าโรคจากคนหนึ่งไปสู่  
  อีกคนหนึ่ง 

- ติดต่อทางลมหายใจเชื ออยู่ในน  ามูก  
  น  าลาย เสมหะของผู้ป่วย และ 
  แพร่กระจายโดยการไอ จาม รดกัน 

อาการ - ไข้สูง อาจมีเลือดออกตามตัวใต้ผิวหนัง 
- มีเลือดก าเดาออก 
- อาเจียน ถ่ายเป็นเลือดสีด า 
- อาจช็อก หรือเสียชีวิตได้ 

- ไข้ น  ามูกไหล เจ็บคอ ไอ  
  อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว 

การรักษา - เช็ดตัว ให้ยาลดไข้ 
- ให้น  าเกลือ รักษาอาการช็อก 

- เช็ดตัว ให้ยาลดไข้ 
- ให้ยาลดน  ามูก ยาแก้ไอหรือ ยาปฏิชีวนะ  
  ถ้าจ าเป็น 

การป้องกัน - ป้องกันไม่ให้ยุงกัด 
- ก าจัดลูกน  าและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ 
  ลูกน  า 
- พ่นเคมีก าจัดยุงลาย กรณีที่มีการเกิด 
  ระบาดของโรค 

- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 
- อย่าไอจามรดกัน 
- ใช้ปิดปาก 

 
2. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยุงลาย 

                     สิ่งที่คิด               ชัวร์ก่อนแชร์ 
1. ยุงลายชอบวางไข่ในที่น  าขังมาก ๆ 

 



 
 

                     สิ่งที่คิด               ชัวร์ก่อนแชร์ 
2. ยุงไม่กี่ตัว ฉีดยาไล่เดี๋ยวก็ไป 

  
3. ก าจัดน  าขังรอบบ้าน ปลอดภัยจากยุงลายชัวร์ 

 
4. อยู่ตึกสูง ยุงบินไม่ถึงหรอก  

 



 
 

                     สิ่งที่คิด               ชัวร์ก่อนแชร์ 
5. ไข้เลือดออกระบาดช่วงหน้าฝนเท่านั น 

 
6. ต่างจังหวัดมีความเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกมากกว่า

ในเมือง 

 
3. ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

1. ชันผง หรือ น  ามันขี โล้ ใส่จานรองขาตู้กับข้าวแทนน  า 
2. ตะไคร้หอม แปรรูปเป็นยาทากันยุงต่าง ๆ 
3. ผิวส้มตากแห้ง ใช้จุดไฟไล่ยุง 
4. ใช้ปี๊บบรรจุถ่านประมาณครึ่งปี๊บ น าไปวางไว้ตรงมุมห้อง ตอนเย็นๆ 3-4 ชั่วโมง แล้วเอาผ้าคลุม

ปี๊บไว้ พอเช้าให้น าปี๊บไปตากแดดเพ่ือฆ่ายุง 
5. ปลากินลูกน  า เช่น ปลางหางนกยูง ปลากัด 

เอกสารอ้างอิง 
-  ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรคไข้เลือดออก ส าหรับประชาชนและ   
   เครือข่ายภาคประชาสังคม พิมพ์ครั งที่ 2  กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัย 
   ราชภฏัสวนสุนันทา, 2558.   
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไข้ติดเชื อไวรัสซิกา พิมพ์ครั งที่ 1  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม        
  สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2560.   
- 100 วิธีปราบยุงลาย [Online] Available: http://www.thaivbd.org/n/uploads/file/file_PDF  Retrieved     
  20 Nov 2017. 

http://www.thaivbd.org/n/uploads/file/file_PDF


 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล 
 

จากแนวโน้มไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นและอาจระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่ก าลังจะมาถึง โดย
คาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยทั่วประเทศมากกว่า 10 ,000 รายต่อเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคมนี  ทุก
หน่วยงานและชุมชน   จึงต้องร่วมมือกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝน ดังนี   
  

1. การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 
 ต้องเฝ้าระวังทั งในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หากมีเจ้าหน้าที่ที่สงสัยป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกหรือมีอาการไข้สูงเกินกว่า 2 วัน ต้องให้หยุดปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการแพร่เชื อในโรงพยาบาล และรับการ
ตรวจวินิจฉัยทันท ี
2. การควบคุมยุงลายในโรงพยาบาล 

1) บ้านพักเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เร่งส ารวจและท าลายแหล่งน  าขัง ก าจัดเศษภาชนะท่ีไม่ได้ใช้งานและมี 
น  าขัง เช่น ขยะพลาสติก ขยะโฟม เศษกระถาง ยางรถยนต์ คว่ าจานรองกระถางทั งหมด และท าอย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์ละครั ง 

2) จัดท ามุ้งลวดหรือมุ้งตาข่าย ในหอพักผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ป้องกันยุง 
กัด 

3) จัดหายาทากันยุงให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกท่ีมานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันยุงกัดผู้ป่วยและน า
เชื อไข้เลือดออกไปสู่ผู้อื่น 

4) ส ารวจภาชนะเก็บกักน  าใช้อย่างเข้มข้น เช่น ถังรองน  า โอ่ง แท้งค์น  าในห้องสุขา ขัดล้างท าความสะอาด
และเปลี่ยนถ่ายน  า พร้อมทั งใส่ทรายก าจัดลูกน  าให้ทั่วทุกภาชนะ ใส่ปลากินลูกน  า เช่น ปลาหางนกยูง ในอ่างต้นไม้
น  า  

5) งดการใช้แจกันใส่น  าปลูกต้นไม้ เช่น พลูด่าง หรือแจกันดอกไม้สด ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อยู่
ใกล้ตัว  

6) สื่อสารให้ความรู้เรื่องอาการป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออกให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ญาติผู้ป่วย และผู้
มารับบริการ ได้รับทราบถึงอาการท่ีต้องมารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล 

7) แจกยาทากันยุงให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลช่วงที่มีการระบาด 
8) กระตุ้นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ให้ดูแล ก าจัด และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายในบ้านตนเอง  

3. ตัวอย่างโครงการที่สามารถช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงพยาบาล 
1) เก็บและแยกขยะพลาสติกขาย นอกจากช่วยรักษาความสะอาดในโรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นการก าจัดเศษ 

ภาชนะพลาสติกท่ีถูกทิ งไว้จนกลายเป็นแหล่งน  าขังและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในฤดูฝน  
2) เปลี่ยนแจกันใส่น  าเป็นแจกันใส่วัสดุอื่นๆ เช่น ดิน ดินวิทยาศาสตร์ โอเอซิส  
3) ยกเลิกการใช้แท้งค์น  าก่อปูนในห้องสุขา เปลี่ยนมาใช้ถังที่สามารถล้างและคว่ าไว้ไม่ให้น  าขังได้ทุกสัปดาห์ 
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุง ทั งในส่วนบ้านพักและส่วนบริการ เก็บเศษภาชนะ ขยะ

สิ่งของที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ยางรถยนต์เก่า โดยให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันท าเดือนละครั ง  
 

ติดตามสถานการณ์ ต าบลที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ และคู่มือ 100 วิธีปราบยุงลาย ได้
จากเวบไซต์ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง www.thaivbd.org และ LINE@ : @antiyung 



 
 

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 
 

จากแนวโน้มไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นและอาจระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่ก าลังจะมาถึง โดย
คาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยทั่วประเทศมากกว่า 10 ,000 รายต่อเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคมนี  ทุก
หน่วยงานและชุมชนจึงต้องร่วมมือกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝน ดังนี   
  

1. การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 
1) ต้องเฝ้าระวังทั งในกลุ่มเด็กนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา โดยมีนิยามผู้ป่วยสงสัยโรค

ไข้เลือดออกดังนี  
 เด็ก มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ 

อาเจียน ปวดท้อง  
 ผู้ใหญ่ มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวด

ท้อง 
2) หากมีเด็กลาป่วยนานเกินกว่า 2 วัน ควรติดตามสอบถามอาการป่วยของเด็กกับผู้ปกครอง เพ่ือพิจารณา

ว่าเข้าได้กับอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่  
3) หากพบผู้ป่วยที่เข้านิยามผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล 

และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือส านักงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้สถานศึกษาทันที  
4) ห้ามจ่ายยาลดไข้ชนิดลดการอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบรูโปรเฟน แอสไพริน ให้ผู้ป่วยรับประทาน 

2. การควบคุมยุงลายในสถานศึกษา 
ในระยะนี ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษา ทุกสถานศึกษาควรด าเนินการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั งใน

พื นที่อาคารเรียนและบ้านพักครูในโรงเรียน เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ดังนี  
1) ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ เพ่ือก าหนดวันเวลาที่จะ

ด าเนินการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
2) ร่วมกันด าเนินการส ารวจและท าลายแหล่งน  าขัง ก าจัดเศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและมีน  าขัง เช่น เศษขยะ

พลาสติก ขยะโฟม เศษกระถาง ยางรถยนต์ คว่ าจานรองกระถางทั งหมด โดยให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน
มีส่วนร่วม และท าอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละครั ง 

3) ส ารวจภาชนะเก็บกักน  าใช้ เช่น ถังรองน  า โอ่ง แท้งค์น  าในห้องสุขา ขัดล้าง ท าความสะอาดและเปลี่ยน
ถ่ายน  า พร้อมทั งใส่ทรายก าจัดลูกน  าให้ทั่วทุกภาชนะ ใส่ปลากินลูกน  า เช่น ปลาหางนกยูง ปลากระดี่ ในอ่างต้นไม้
น  า  

4) งดการใช้แจกันใส่น  าปลูกต้นไม้ พลูด่าง หรือแจกันดอกไม้สด ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อยู่ใกล้ตัว  
5) สื่อสาร ให้ความรู้เรื่องอาการป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออกให้นักเรียนได้รับทราบถึงอาการที่ต้องไปรับ

การตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล 
6) จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงให้นักเรียนได้รับความรู้ 

3. ตัวอย่างโครงการที่สามารถช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน 
2) เก็บและแยกขยะพลาสติกขาย นอกจากช่วยรักษาความสะอาดในโรงเรียนแล้ว ยังเป็นการก าจัดเศษ
ภาชนะพลาสติกท่ีถูกทิ งไว้จนกลายเป็นแหล่งน  าขังและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในฤดูฝน  

3) เปลี่ยนแจกันใส่น  าเป็นแจกันใส่วัสดุอื่นๆ เช่น ดิน ดินวิทยาศาสตร์ โอเอซิส หรือใส่ทิชชูอุดปากแจกัน 
4) ยกเลิกการใช้แท้งค์น  าก่อปูนในห้องสุขา เปลี่ยนมาใช้ถังที่สามารถล้างและคว่ าไว้ไม่ให้น  าขังได้ทุกสัปดาห์ 

 

ติดตามสถานการณ์ ต าบลที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ และคู่มือ 100 วิธีปราบยุงลาย ได้
จากเวบไซต์ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง www.thaivbd.org 

http://www.thaivbd.org/


 
 

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงงาน 
 

จากแนวโน้มไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นและอาจระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่ก าลังจะมาถึง โดย
คาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยทั่วประเทศมากกว่า 10 ,000 รายต่อเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคมนี  ทุก
หน่วยงานและชุมชนจึงต้องร่วมมือกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝน ดังนี   
  

1. การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 
1) ต้องเฝ้าระวังทั งในกลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าของกิจการ โดยมีนิยามผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกดังนี  
 เด็ก มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ 

อาเจียน ปวดท้อง  
 ผู้ใหญ่ มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวด

ท้อง 
2) หากพบผู้ป่วยที่เข้านิยามผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล 
3) หากมีพนักงานที่ป่วยและแพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ให้แจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือส านักงาน

สาธารณสุขที่อยู่ใกล้สถานประกอบการทันที  
4) ห้ามจ่ายยาลดไข้ชนิดลดการอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบรูโปรเฟน แอสไพริน ให้ผู้ป่วยรับประทาน 
5) ผู้ที่มีโรคเรื อรังประจ าตัว เสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงต้องรับไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีไข้เฉียบพลัน 
 

2. การควบคุมยุงลายในสถานประกอบการ 
ทุกสถานประกอบการควรด าเนินการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคในฤดูฝน 

ดังนี  
1) ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ เพ่ือก าหนดวันเวลาที่จะด าเนินการ

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
2) ร่วมกันด าเนินการส ารวจและท าลายแหล่งน  าขัง ก าจัดเศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและมีน  าขัง เช่น เศษขยะ

พลาสติก ขยะโฟม เศษกระถาง ยางรถยนต์ คว่ าจานรองกระถางทั งหมด โดยให้มีพนักงานรับผิดชอบดูแล และท า
อย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละครั ง 

3) ส ารวจภาชนะเก็บกักน  าใช้ เช่น ถังรองน  า โอ่ง แท้งค์น  าในห้องสุขา ขัดล้าง ท าความสะอาดและเปลี่ยน
ถ่ายน  า พร้อมทั งใส่ทรายก าจัดลูกน  าให้ทั่วทุกภาชนะ ใส่ปลากินลูกน  า เช่น ปลาหางนกยูง ปลากระดี่ ในอ่างต้นไม้
น  า  

4) งดการใช้แจกันใส่น  าปลูกต้นไม้ พลูด่าง หรือแจกันดอกไม้สด ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อยู่ใกล้ตัว  
5) สื่อสาร ให้ความรู้เรื่องอาการป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออกให้นักเรียนได้รับทราบถึงอาการที่ต้องไปรับ

การตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล 

3. ตัวอย่างโครงการที่สามารถช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงงาน 

1) บ้านพักคนงานสะอาด เก็บและแยกขยะพลาสติกขายเพิ่มรายได้ และเป็นการก าจัดเศษภาชนะ 
พลาสติกท่ีถูกทิ งไว้จนกลายเป็นแหล่งน  าขังและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในฤดูฝน  

2) โรงอาหารไม่ใช้โฟม ซึ่งจะกลายเป็นขยะท่ีมีน  าขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ย่อย 
สลายง่ายในสิ่งแวดล้อม  

3) ยกเลิกการใช้แท้งค์น  าก่อปูนในห้องสุขา เปลี่ยนมาใช้ถังที่สามารถล้างและคว่ าไว้ไม่ให้น  าขังได้ทุก 
สัปดาห์ 

4) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้มีแหล่งน  าขัง 
 
ติดตามสถานการณ์ ต าบลที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ และคู่มือ 100 วิธีปราบยุงลาย ได้
จากเวบไซต์ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง www.thaivbd.org 

http://www.thaivbd.org/


 
 

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท 
 

จากแนวโน้มไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นและอาจระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่ก าลังจะมาถึง โดย
คาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยทั่วประเทศมากกว่า 10,000 รายต่อเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคมนี  ทุก
หน่วยงานและชุมชนจึงต้องร่วมมือกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝน ดังนี   
1.การรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 
    1) ต้องเฝ้าระวังทั งในกลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือนักท่องเที่ยว โดยมีนิยามผู้ป่วยสงสัยโรค
ไข้เลือดออกดังนี   

เด็ก มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดท้อง  

ผู้ใหญ่ มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวด
ท้อง  
    2) หากพบผู้ป่วยที่เข้านิยามผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล 
และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือส านักงานสาธารณสุขในพื นที่ทันที  
    3) ห้าม จ่ายยาลดไข้ชนิดลดการอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบรูโปรเฟน แอสไพริน ให้ผู้ป่วยรับประทาน 
 

2.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว 
    1) มีการปลูกพืชกินยุงเป็นไม้ประดับ เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง เขนงนายพราน กาบหอยแครง 
    2) แจกันดอกไม้ที่ตกแต่งในสถานที่ท่องเที่ยว ห้องพัก ต้องล้างและเปลี่ยนน  าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
    3) ต้นไม้ใบกาบ เช่น สับปะรดสี ควรใส่ทรายก าจัดลูกน  ายุงบริเวณกาบใบ เนื่องจากกาบใบสามารถเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงได้ แม้มีน  าขังเพียงน้อยนิด  
    4) อ่างบัว กระถางต้นไม้น  า ซุ้มน  าตกจ าลอง ใช้ปลากินลูกน  า เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด หรือใส่น  าทะเลแทน
น  าจืด ส่วนแหล่งน  าใดที่ไม่สามารถใส่ปลากินลูกน  าได้ ให้ใส่ทรายก าจัดลูกน  าแทน  
    5) ตัดแต่งพุ่มไม้ประดับให้โล่งโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักยุงลาย 
    6) ฉีดพ่นสเปรย์ก าจัดยุงตัวเต็มวัยในห้องพักก่อนที่แขกจะเข้าพัก 
    7) จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุง กิจกรรม big cleaning day เก็บเศษภาชนะ ขยะสิ่งของ
ที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ยางรถยนต์เก่า ในแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักเดือนละครั ง  
 

3.พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    1) ก าหนดผู้รับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงให้ชัดเจน 
    2) ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงให้พนักงานในองค์กรได้รับความรู้ 
    3) พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยการสร้างแนวร่วมในการด าเนินงาน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข 
นักเรียน เพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบแหล่งท่องเที่ยว/สถานที่พัก  
 

4. ตัวอย่างโครงการที่สามารถช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  
จัดประกวดแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่มีผลงานดีเด่นในการควบคุมลูกน  ายุงลาย และคัดเลือก

สถานที่ต้นแบบ มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างการด าเนินงานให้แหล่ง
ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทอ่ืนๆ  
 

ติดตามสถานการณ์ ต าบลที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ และคู่มือ 100 วิธีปราบยุงลายได้
จากเวบไซต์ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง www.thaivbd.org 



 
 

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในศาสนถาน 
  จากแนวโน้มไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นและอาจระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่ก าลังจะมาถึง โดย
คาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยทั่วประเทศมากกว่า 10,000 รายต่อเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคมนี  ทุก
หน่วยงานและชุมชนจึงต้องร่วมมือกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝน ดังนี  
 

1. การรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 
 1) ต้องเฝ้าระวังทั งในกลุ่มพระ เณร นักบวช ผู้ที่อยู่ประจ าศาสนสถาน และญาติโยมที่มาช่วยงานที่ วัด โดยมี
นิยามผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกดังนี  
 เด็ก มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดท้อง  
 ผู้ใหญ่ มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง 

2) หากพบผู้ป่วยที่เข้านิยามผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ 
โรงพยาบาล และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือส านักงานสาธารณสุขในพื นที่ทันที  

3) ห้ามจ่ายยาลดไข้ชนิดลดการอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบรูโปรเฟน แอสไพริน ให้ผู้ป่วยรับประทาน 
 

2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน 
1) มีการปลูกพืชกินยุงเป็นไม้ประดับ เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง เขนงนายพราน กาบหอยแครง  
2) แจกันดอกไม้ที่บูชาพระต้องล้างและเปลี่ยนน  าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
3) ต้นไม้ใบกาบ เช่น สับปะรดสี ควรงดปลูก หรือใส่ทรายก าจัดลูกน  ายุงบริเวณกาบใบ เนื่องจากกาบใบ

สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ แม้มีน  าขังเพียงน้อยนิด 
4) อ่างบัว กระถางต้นไม้น  า ซุ้มน  าตกจ าลอง ใช้ปลากินลูกน  า เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด หรือใส่น  าทะเล

แทนน  าจืด ส่วนแหล่งน  าใดที่ไม่สามารถใส่ปลากินลูกน  าได้ ให้ใส่ทรายก าจัดลูกน  าแทน 
5) ตัดแต่งพุ่มไมป้ระดับให้โล่งโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักยุงลาย 
6) ฉีดพ่นสเปรย์ก าจัดยุงตัวเต็มวัยในศาสนสถานก่อนวันที่จะมีการท ากิจกรรมที่ต้องมีคนรวมตัวกันจ านวน

มาก เช่น วัดท าบุญต่างๆ  
7) จัดหายาทากันยุงให้พระ เณร ผู้ที่อยู่ประจ าศาสนสถาน ใช้ทาเพื่อป้องกันยุงกัดอย่างสม่ าเสมอ  
 

3. ตัวอยา่งโครงการที่สามารถช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในศาสนสถาน 
โครงการวัด/โบสถ์/มัสยิด สะอาด จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุง กิจกรรม big 

cleaning day เก็บเศษภาชนะ ขยะสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ยางรถยนต์เก่า โดยให้ญาติโยมช่วยกันท าเดือนละ
ครั ง 

 
 

ติดตามสถานการณ์ ต าบลที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ และคู่มือ 100 วิธีปราบยุงลาย  
ได้จากเวบไซต์ส านักโรคติดตอ่น าโดยแมลง www.thaivbd.org 

 

http://www.thaivbd.org/


 
 

 

คู่มืออาสาปราบยุง 

(โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ) 
 

ที่ปรึกษา 

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 

นายแพทย์ภานุมาศ  ญาณเวทย์สกุล  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน ์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี  ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

 

จัดท าโดย 

นางสาวปิยะพร  หวังรุ่งทรัพย ์  ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

แพทย์หญิงดารินทร์  อารีย์โชคชัย   ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

นายบุญเสริม   อ่อมอ่อง   ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

 

ออกแบบปก 

 นางสาวจุฑาทิพย์  สุตะพันธ ์  ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

 นายอนันต์   พระจันทร์ศรี  ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 


