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คุณอวยชัยเลาวา ชนิดของไขเลือดออกท่ีแพรระบาดอยูในประเทศไทยมีอยู 4 type คือ Dengue Virus 

1, 2, 3 และ 4 ยุงท่ีนําเชื้อไขเลือดออกในประเทศไทย มีดวยกัน 2 ชนิด คือ ยุงลายบาน  และยุงลายสวน ซ่ึงเปน

เพศเมีย เพราะรูปรางสัณฐานของยุงเพศเมียท่ีเหมาะสมกับการดูดเลือดจากสิ่งมีชีวิตโดยจะมีปากแหลมและแข็ง 

และยุงตัวเมียมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับสารอาหารจากเลือดเพ่ือทําใหไขพัฒนาไดสมบูรณ สวนยุงตัวผูไม

สามารถดูดเลือดจากสิ่งมีชีวิตไดเพราะปากไมเหมาะสมและไมจําเปนตองไดรับสารจากเลือด จึงกินอาหารจากน้ํา

เกสรดอกไม 

อายุของยุงโดยเฉลี่ย 

 ยุงลายตัวผูประมาณ 7 วัน 

 ยุงลายตัวเมียประมาณ 45 วัน 

แหลงเพาะพันธุของยุงลาย ชอบวางไขในน้ําใส สะอาด นิ่ง และอยูในภาชนะท่ีมีขอบแข็ง เชน กระถาง โองน้ํา 

และภาชนะดินเผาท่ีประชาชนทําข้ึน เปนตน  

แหลงท่ีอยูอาศัยของยุงลาย คือ ชอบอยูในบานและออกหากินในเวลากลางวัน 

การดําเนินงานปองกันควบคุมไขเลือดออก  คุณอวยชัย เลาวา ตองเริ่มจาก ผูเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวย 

หนวยงานหลักๆ คือ   

 สํานักระบาดวิทยา  จะวิเคราะหสถานการณการระบาดของโรค และวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยง         

เพ่ือกําหนดการดําเนินงานใหเครือขายในพ้ืนท่ีดําเนินงาน  

นายอวยชัย แวนแกว 
เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุธโส 

 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่8 จังหวัดนครสวรรค 

 

“ไขเลือดออก  เปนโรคติดเชื้อซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงก่ี 

(Dengue virus) โดยมียุงลายตัวเมีย เปนพาหนะของโรค  ซ่ึงมีสาเหตุ

ปจจัยท่ีทําใหเกิดโรคไขเลือดออก ประกอบดวย Host, Agent, 

Environment การติดตอเกิดจาก ยุงลายตัวเมียท่ีมีเชื้อไปกัดประชาชน

กลุมเสี่ยง (ผูปวย)  โดยเฉพาะกลุมเด็กและผูสูงอายุ ยุงจะปลอยเชื้อเขาสู

รางกายประชาชนกลุมเสี่ยง (ผูปวย) ทําใหเปนไขเลือดออก”  

 



 กลุม  PHER จะดําเนินการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือขาย รวมถึงการติดตามและ

ประเมินผลการควบคุมโรค 

 กลุมส่ือสารฯ  จะดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงสถานการณการระบาด     

ของโรค ใหทราบถึงวิธีปองกันตนเอง และชวยกันดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคในชุมชนของ

ตนเอง  

 เครือขาย  จะเปนผูดําเนินการในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ อปท. เปนแหลงทรัพยากรในดานตางๆ คือ     

งบ สารเคมี เครื่องมือพน รวมกับสาธารณสุขในพ้ืนท่ีและภาคประชาชน (อมส) 

 ประชาชน แบงออกเปน 2 กลุม คือประชาชนท่ัวไป มีหนาท่ีชวยสอดสองดูแล แจงขาวสาร และ

ชวยดําเนินงาน ประชาชนกลุมเสี่ยงหรือผูปวย 

o ประชาชนกลุมเส่ียง  ดูแลและควบคุมพาหะนําโรครอบบริเวณบานของตนเอง เชน      

การกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

o ผูปวย  รีบทําการรักษาอยางรวดเร็ว และตองทายากันยุงเพ่ือปองกันการแพรเชื้อไปสู

บุคคลอ่ืน และนอนในมุง 

คุณอวยชัยเลาตอวา มาตรการในการดําเนินงาน

ปองกันควบคุมไขเลือดออก ตองเริ่มจากการคนหา ผูปวยท่ีมี

เช้ือไขเลือดออกและดําเนินการรักษา เพ่ือตัดวงจรการแพร

ระบาด และดําเนินการ ควบคุมยุงพาหะ ไมใหสามารถแพร

เชื้อได ตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีและตอง

อาศัยความรวมมือจาก อสม . ในการออกตรวจพ้ืนท่ี โดยการ

ควบคุมการแพรระบาดของพาหะ จะดําเนินการโดยใช

สารเคมีในตัวแกและใสทรายเพ่ือกําจัดลูกน้ํา รวมท้ังปรับปรุง

สิ่งแวดลอมเพ่ือลดแหลงเพราะพันธยุงลาย โดยเปลี่ยนถายน้ํา

ทุก 7 วัน ดูแลไมใหมีแหลงน้ําขัง รวมท้ังการดูแลระบบ

ชีวภาพ เชน การปลอยปลาใหกินลูกน้ําตามบอน้ําตางๆ และ



การใชจุลลินทรียกําจัดลูกน้ํา ฯลฯ และสงเสริมใหความรูเรื่องไขเลือดออกและการปองกันตนเองไมใหเปน

ไขเลือดออกแกประชาชนในพ้ืนท่ี และสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการควบคุมและปองกัน

ไขเลือดออกสูชุมชนเขมแข็งปองกันไขเลือดออก 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผล คุณอวยชัยเลาวา ในดานคุณภาพ (1.) ความพรอมของทีม SRRT ระดับพ้ืนท่ี         

มีความสําคัญมาก ท้ังดานเงินงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน บุคลากรเจาหนาท่ี ท่ีจะมาปฏิบัติงาน รวมท้ัง

อุปกรณเครื่องพนสานเคมี (2.) ความครอบคลุมในดานพ้ืนท่ีเกิดโรค เชน บานผูปวยตองควบคลุมอยางนอย 100 

เมตร และ (3.) ตองควบคุมใหไดภายใน 24 ชั่วโมงหลังการรับแจง ดานเทคนิค (ความถูกตอง) คือ  

1. คนพน ตองไดรับการอบรมจากกรมควบคุมโรคและไดรับประกาศนียบัตรผานการอบรม โดย

ชุมชนดําเนินการเองเพ่ือความยั่งยืน และถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ  

2. เครื่องพน มี 2 ชนิด 

 ULV: Ultra Low Volume (ฝอยละออง) 

 Swing Fog: (หมอกควัน) 

3. วิธีพน ตองมีสภาพพ้ืนท่ีท่ีจะเหมาะสมกับวิธีใช คือ 

 ชุมชนใตถุนสูง บานโลง จะตองใช ULV (ฝอยละออง) 

 ชุมชนท่ีมีความมิดชิดสามารถอบน้ํายาไดหรือควันผสมน้ํายาได จะตองใช Swing Fog 

(หมอกควัน)  



ภาพบรรยากาศการถอดความรูจากผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน สคร. (Knowledge Heritage) 

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

 

 

4. สารเคมี กรมควบคุมโรคจะใชกลุมไพรีทรอยด เพราะมีความไวตอยุงพาหะ (ยุงลาย) สูง 

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย และตองมีการสอบคุณภาพของสารเคมีทุก 2 ป เพ่ือ

ทดสอบความตานของยุงตอสารเคมี 

คุณสมบัติของผูท่ีจะมาปฏิบัติงานปองกันควบคุมไขเลือดออกคุณอวยชัยบอกวา... 

1) ตองมีใจรักงานควบคุมโรคนําโดยแมลง 

2) ตองมีประสบการณดานโรคติดตอนําโดยแมลง 

3) ตองมีความเสียสละ เพราะเปนนักปฏิบัติเชิงรุก ตองลุย บุก ทะลวง ฟน 

4) มีความเพียงพอ มักนอย ใฝรู คูคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฎิบัติงานปองกันควบคุมไขเลือดออก ส่ิงท่ีประทับใจคุณอวยชัยบอกวา...เปนงานท่ีสามารถ

ทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงไมเจ็บไขไดปวยจากโรคติดตอนําโดยแมลง ถือเปนความภูมิใจ เปนบุญ

กุศลของขาพเจาอยางยิ่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถอดความรู 

1. นายบญุแสง แจ่มประแดง ตําแหนง่ พนกังานปฏิบตัิการชนัสตูรโรค 

2. นายประมลู บญุเอ่ียม ตําแหนง พนกังานพิมพ์ 3 

3. นางสาวกมลวรรณ วรรณขํา  ตําแหนง นกัวิชาการสาธารณสขุ 

ผูเรียบเรียง 

นางสาววิไลพร วงศกรวรศิลป ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักจัดการความรู 

จากเวที : การถอดความรูจากผูรูผูเช่ียวชาญของหนวยงาน (ภาคเหนือ) 

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


