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1. วิเคราะหปญหาพื้นที่แพรเชื้อมาลาเรีย  เพ่ือจัดเรียงลําดับสําคัญของพ้ืนที่ โดยแบงพ้ืนที่ออกเปน พ้ืนที่

ลักษณะ A1, A2, B1, B2 และพ้ืนที่ PI เปนตน พ้ืนที่อักษร A วิเคราะหจากผูปวยติดเช้ือในหมูบานน้ัน 

คือ 

 หมูบานไหนพบผูปวยมาลาเรียมากกวา 6 เดือน ใน 1 ป เรียกลักษณะพ้ืนที่น้ันวา พ้ืนที่ 

A1 

 หมูบานที่พบผูปวยมาลาเรียนอยกวา 6 เดือนใน 1 ป เรียกลักษณะพ้ืนที่น้ันวา พ้ืนที่ A2 

 หมูบานที่ไมพบการติดเช้ือมาลาเรียในหมูบานน้ันติดตอกันเปนเวลา 3 ป แตยังพบยุง

พาหะนําเช้ือมาลาเรียอยูบาง เรียกลักษณะพ้ืนที่น้ันวา พ้ืนที่ B1 

 หมูบานที่ไมพบการติดเช้ือมาลาเรียในหมูบานมาเปนเวลา 5 ป  ติดตอกัน เรียกลักษณะ

พ้ืนที่น้ันวา พ้ืนที่ B2 

  แตถาไมพบการติดเช้ือในหมูบานมาเปนเวลา 10 ปขึ้นไป เรียกพ้ืนที่น้ันวา พ้ืนที่ PI 

หรือพ้ืนที่ปลอดเช้ือมาลาเรีย 

* ในการพนสารเคมีจะพิจารณาพนเฉพาะพ้ืนท่ี A1 และ A2 เทานั้น โดยจะทําการพนปละ 1-2 รอบเสมอไป 

2. จัดทําทะเบียนพื้นที่ 

    “โรคมาลาเรีย ( Malaria) หรือไขมาลาเรีย อาจรูจักกันในช่ืออ่ืน ๆ 

เชน ไขปา ไขจับสั่น ไขปาง ไขรอนเย็น หรือไขดอกสัก เปนโรคติดเช้ือ

ของมนุษยและสัตวอ่ืนที่มียุงเปนพาหะ ...งานพนสารเคมีจึงมีความสําคัญ

มากในการปองกันและควบคุมการเกิดโรคมาลาเรีย...  การใชสารเคมีพน

ชนิดมีฤทธ์ิตกคาง  จะใชสารเคมีเดลตาเมทรินพนบนพ้ืนผิวภายในอาคาร

บานเรือน ปละ 1 ครั้ง 2 รอบ เพ่ือเปนการควบคุมพาหะนําโรคมาลาเรี ย

มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี” 

 
นายฉัตร ชิดทวม 

เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุธโส 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค 

 



เมื่อวิเคราะหปญหาพ้ืนที่แพรเ ช้ือแลว งานระบาดวิทยาจะ จัดทําทะเบียนพื้นที่  ประกอบดวย บาน/ 

ประชากร/กระทอม  จากแหลงขอมูลสําคัญ เชน สถานีอนามัย , องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล สวน

บานประชากรในพ้ืนที่ A1, A2 อาจจะไมตรงกับทะเบียนบานของแหลงขอมูลดังกลาว เน่ืองจากหนวย

มาลาเรียจะนับจากขอมูลที่เก็บจากการพนสารเคมีรอบที่แลว....คุณ

ฉัตรเลาตอวากระทอม มีความสําคัญมากที่จะตองจัดทําทะเบียนพ้ืนที่

ดวยเพราะโรคมาลาเรียเปนไขปา ผูที่เขาไปประกอบอาชีพในปา เชน 

ทําไร ก็ตองอาศัยกระทอม มักจะติดเช้ือได จึงมีความจําเปนตองมี

ขอมูลกระทอม เพ่ือเปนประโยชนในการพนสารเคมี เพ่ือควบคุมยุง

พาหะมาลาเรีย  

3.  ทําแผนพนสารเคมีฤทธิ์ตกคาง เมื่อจัดทําจัดทําทะเบียนพื้นที ่

ซึ่งประกอบดวย บาน/ ประชากร/กระทอมแลว จะตองทําการพน

สารเคมีในปน้ันๆ จึงจําเปนตองมีการคํานวณหาอัตรากําลังที่จะทําการ

พนในรอบน้ันๆ โดยคํานวณจาก สมรรถนะการพนทั่วทั้งหลังคาเรือน

ของพนักนักงานพน เชน 1 คน จะสามารถพนไดประมาณ 10 หลังคา

เรือน ในเวลา 1 วัน หรือ 6-8 ช่ัวโมง 

4. ทําแผนการใชสารเคมี ในขั้นตอนน้ีก็เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 3 คือเปนการเริ่มทําแผนเชนกัน เมื่อเราได

จํานวนบาน / กระทอม / ประชากร เรียบรอยแลว การจะพน  สารเคมีในรอบๆน้ันตองมีการคํานวณหา

ปริมาณสารเคมีที่จะตองใชทั้งหมดเปนกิโลกรัม โดยคํานวณจาก จํานวนบาน บวก จํานวนกระทอม วามีกี่

หลังคาเรือน และจะใชในแตละหลังจํานวนกี่กิโลกรัม ตามความเขมขนของสารเคมี แลวนําไป คูณ เขากับ

จํานวนบานและกระทอมทั้งหมด ก็จะทําใหทราบวาจะตองใชสารเคมีจํานวนเทาไหร 

5.จัดเตรียมวัสดุ / อุปกรณ  เตรียมสิ่งของจําเปนในการพนสารเคมี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงตอง

เตรียมอุปกรณใหพรอมดังน้ี 

5.1 แผนที่หมูบานพอสังเขป ที่มีการจัดทําขึ้นโดยเจาหนาที่ของหนวยมาลาเรียเพ่ือความถูกตองของ

จํานวนบาน ที่ต้ังของบานและกระทอมแตละหลัง ที่จะให หัวหนาหมูบานและพนักงานพน เดินทาง

ไปพนสารเคมีไดอยูถูกตอง 



5.2 แผงฝกพนนํ้า เพ่ือใหคนพนเกิดทักษะในการพนสารเคมี จึงตองมีการพนนํ้ากอนพนสารเคมีจริงๆ 

เพราะสารเคมีมีราคาแพงและมีอันตราย หากใชไมถูกตองอาจเกิดความเสียหายได 

5.3 แบบฟอรมรายงานตางๆที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการพนสารเคมี เชน แบบฟอรมรายงาน 

คม.4, แบบฟอรมรายงานสรุปการใชสารเคมีรายวัน เปนตน 

5.4 เครื่องมือซอมเครื่องพนสารเคมี เชน ประแจ ไขควง เปนตน 

5.5 ถังใชสําหรับผสมสารเคมี / กรวยกรวง / กานตอ 

5.6 ถังพนสารเคมีสูบลมดวยมือ 

6 การขนสง / ลําเลียง วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนการเตรียมความพรอมในการพนสารเคมีในแตละ

รอบ จากการคํานวณหาจํานวนสารเคมีที่จะตองใชในแตละหมูบานแลว เพ่ือความสะดวกในขั้นตอนการ

ดําเนินงานจึงจําเปนตองนําสารเคมีไปไวในหมูบานที่จะทําการพนกอน

ลวงหนา ตองวางแผนในการขนสงอุปกรณเพราะบางพ้ืนที่ไมสามารถใช

รถในการขนสง จําเปนตองใชกําลังคนในการขน หรือใชชางในการขน

สารเคมีในบางพ้ืนที่ โดยการนําไปฝากไวกับบานของผูนํา เชน กํานัน / 

ผูใหญบาน / อสม. เปนตน และจะตองทําทะเบียนควบคุมสารเคมีที่

นําไปฝากไวในแตละจุดใหชัดเจน 

7 วางแผนปฏิบัติงานพนสารเคมี (คม. 2) เปนการวางแผนปฏิบัติงานที่

ชัดเจนขึ้น คือ การระบุ วันที่ เดือน ป ใคร เปนคนทําการพนสารเคมี อยูที่

หมูบานไหน และพน บาน / กระทอม / ประชากร ที่ทําการพนในวันน้ันๆ 

จํานวนเทาไหร มีคนพนกี่คน ใชสารเคมีจํานวนเทาไหร ต้ังแตเริ่มการพน 

วันแรกจนถึงวันสุดทาย หรือวันที่เสร็จสิ้นการพนในวันที่เทาไหร 

8 ดําเนินการพนสารเคมี 

8.1 ประกาศรับสมัครพนักงานพนสารเคมีในรอบน้ันๆ  จํานวนกี่คน มี คุณสมบัติ อยางไร หลักฐาน

ประกอบการสมัคร เชน บัตรประชาชน / ทะเบียนบาน ...คุณฉัตรเลาตอวา 

เมื่อไดพนักงานพนครบตามจํานวนแลวก็ดําเนินการขออนุมัติจางลูกจาง

ช่ัวคราว แลวนัดเพ่ือช้ีแจงรายละเอียด  

8.2 หนวยมาลาเรีย จัดหาสถานที่ ที่จะทําการฝกอบรมกอนทํา

คุณสมบัติของผูท่ีจะมาปฏิบัติงาน (Target 

Learner) 

- อายุไมควรเกิน 60 ป 

- เปนเพศชาย หรือหญิงก็ไดที่แข็งแรง 

สามารถเดินปาได 

- มีความรูระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ข้ึน

ไ  

 



การพน และสถานที่น้ันตองอยูในหมูบานที่จะทําการพนหรือสถานที่ใกลเคียงเพ่ือสะดวกในการฝก

กอนการพนจริง 

8.3 การอบรม จะใชคูมือการฝกอบรมของสํานักโรคติดตอนํา

โดยแมลง อาจเปนหลักสูตรในการอบรมเพียง 1-2 วัน ในขั้นตอนกา ร

ฝกอบรมน้ี ตองมีการแบงพนักงานออกเปนหมูพน หมูพนละ 4-5 คน เพ่ือ

สะดวกในการควบคุมกํากับ คนพน อาจแบงเปน 1คนตอ2หมูบาน หรือ 1ตอ

4หมูบาน เมื่อไดหมูบานเรียบรอยแลว แตละคนก็จะทําหนาที่แตกตางกัน 

เชน หัวหนาหมูก็จะมีหนาที่เปนผูจดบันทึกขอมูลการทํางานในแตละวัน รวบรวมสรุปรายงานในแต

ละวัน เชน พนสารเคมีไดบานกี่หลัง กระทอมกี่หลัง ประชากรกี่คน ใชสารเคมีไปกี่กิโลกรัม ควบคุม

พนักงานพนในหมูพนของตนเองใหเปนไปตามกฎระเบียนของราชการ นําทางจากหมูบานไปยังอีก

หมูบานหน่ึง ใหสุขศึกษา ความรูกับประชาชน จนกวาจะเสร็จสิ้นฤดูกาลพน 

ปญหา / แนวทางแกไข 

1. การตอตานสารเคมีในเรื่องการทําใหเปรอะเปอน เหม็น และอันตราย 

การแกไข  อธิบายดวยความเปนจริง คือ สารเคมีทุกชนิดยอมมีอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและมีกลิ่นเหม็นเปน

ธรรมดา แตถาปลอยไวสักระยะหน่ึง กลิ่นมันก็จะหายไป อันตรายตอคนก็จะไมมี เพราะถาไมยอมใหพนก็

เทากับวา บานทานเปนแหลงรังโรค ชาวบานอาจไมไวใจทานได 

2. ความลําบากในการเคลื่อนยายทีมพน 

การแกไข จัดแบงทีมใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ในแตละวัน อาจตองมีการจับฉลากเพ่ือเลือกพ้ืนที่ เชน ตองเดิน

ดวยทางเทาในระยะทางไกลๆ ทั้งน้ีตองสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใหเกิดความเปนธรรม 

3. ความรูของหัวหนาหมูในการสั่งการและรวบรวมรายงาน 

การแกไข การอบรมกอนการปฏิบัติงานจริงในสนามอาจไมเพียงพอสําหรับความรูที่ตองใชในการวบรวม

ขอมูลหรือผลการปฏิบัติงานในแตละวัน ผูควบคุมหรือตัวแทนของหนวยงานตองคอยตรวจสอบและให

คําแนะนําอยางใกลชิด และสม่ําเสมอ จนเกิดความชํานาญ 

 

 

 



ภาพบรรยากาศการถอดความรูจากผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน สคร. (Knowledge Heritage) 

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลานนา พาเลซ 2004  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 

 

 

วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 
  

กอนการดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ หลังการดําเนินการ 

1. ศึกษาแนวทางการ

ดําเนินงานจาก สนง.

โรคติดตอนําโดยแมลง 

2. จัดการอบรมพนักงานพน

สารเคมี 

3. ประชาสัมพันธให

ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ

ผานชองทาง 

 ประชุมหมูบาน 

 หอกระจายขาว 

1. ใชเทคนิคพ่ีสอนนอง 

2. นิเทศเทคนิคการพนสารเคมี 

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ

ระหวางทีมพนสารเคมีกับผูนิเทศ

งานอยางสมํ่าเสมอ 

4. รายงานผลการดําเนินงาน ปญหา 

อุปสรรค ในเวทีประชุม

ประจําเดือน 

1. ถอดบทเรียนผลการดําเนินงาน 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางการ

แกไขปญหา ในเวทีประชุม

ประจําเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถอดความรู 

1. นายสุรินทร เงินยวง  ตําแหนง 

2. นายวิโรจน จันทรตน ตําแหนง 

3. นางสวรรยา สิริภคมงคล  ตําแหนง 

ผูเรียบเรียง 

นางสาววิไลพร วงศกรวรศิลป ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักจัดการความรู 

จากเวที : การถอดความรูจากผูรูผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน (ภาคเหนือ) 

             วันท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลานนา พาเลซ 2004 อ.เมือง จ.เชียงใหม 


