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โรคไข้เลือดออกนับเป็นโรคติดต่อน�าโดยแมลงท่ียังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ

ของประชาชนทั้งประเทศ โดยระดับความรุนแรงของโรคท�าให้ประชาชนเจ็บป่วยและ

ถึงแก่ชีวิตได้ อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติในภาพรวมเป็นอย่างมาก  

จ�าเป็นที่ทุกองค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะชุมชนต้องร่วมมือร่วมใจผนึกก�าลัง 

เป็นหนึ่งเดียวกันต้านภัยโรคไข้เลือดออกให้ได้ หนังสือ “นวัตกรรมทางการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก” เล่มนี้ ได้ถูกจัดท�าขึ้นมาจากการรวบรวม นวัตกรรมในงาน 

“มหกรรมภูมิปัญญาไทยต้านภัยโรคไข้เลือดออก 4 ภาค” ที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

และชุมชนน�ามาแสดง และค้นคว้าเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให ้

ทกุคนโดยเฉพาะสมาชิกในครวัเรอืนของทุกชุมชนได้เหน็ลกัษณะของกจิกรรมทีส่ามารถ

ปฏิบัติเองได้ โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุน และหากทุกคน ทุกหน่วยงาน

สามารถด�าเนินการกิจกรรมต่างๆตามเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้พร้อมไปด้วยกัน 

ทั่วทั้งประเทศ กระผมเชื่อมั่นได้ว่า ระดับปัญหาของโรคไข้เลือดออกจะค่อยๆ ลดลง 

ตามล�าดับ และสุดท้ายประชาชนทุกคนก็จะมีสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องวิตกกังวลต่อภัย 

โรคไข้เลือดออกนี้อีกต่อไป

ค�ำปรำรภ

(ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค                       

มิถุนายน 2556



โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยมานานกว่า  

50 ปี เช่นเดียวกันกับหลายประเทศในแถบเอเชีย  โดยการระบาดขยายวงกว้างยังคง

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดแบบ 1 ปี เว้น 2 ปี หรือ 3 ปี และอนาคตมีแนวโน้มว่า

น่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามล�าดับได้เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนทั้งกรณีพื้นที่ 

เขตเมอืงเพิม่ขึน้ซึง่แหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย พาหะของโรคไข้เลอืดออกก็จะมากขึน้ตาม    

ประชากรท้ังในและระหว่างประเทศมีการเคลื่อนย้ายสูง ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้ 

ยงุพาหะและตวัเชือ้โรคมกีารเจรญิเตบิโตเรว็ขึน้ เป็นต้น มาตรการป้องกันควบคมุโรค

ไข้เลือดออกท่ีผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งก�าจัดยุงตัวเต็มวัยและลูกน�้าด้วยสารเคมี กับให้

สขุศกึษาป้องกนัตนเองแก่ประชาชน  แต่ปัจจบัุนองค์การอนามยัโลก (WHO) ได้เสนอ

มาตรการก�าจัดพาหะด้วยวิธีผสมผสาน (Integrated Vector Control : IVM) ซึ่ง

ปรากฏนวตักรรมใหม่ๆ เกดิขึน้มากมาย ปี 2556 โรคไข้เลอืดออกระบาดมากอกีครัง้  

กรมควบคุมโรคโดยส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลงได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญใน

การน�านวัตกรรมทั้งหลายมาใช้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงจัด”มหกรรม

ภูมิปัญญาไทยต้านภัยโรคไข้เลือดออก 4 ภาค” ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2556  

เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนมาน�าเสนอนวัตกรรมที่ใช้ป้องกัน

ควบคุมโรคในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best practice) ซึ่งกันและกัน พร้อมกับ

ได้ จัด เก็บ รวบรวมและศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมนวัตกรรมต่างๆ จัดท�าเป็นรูปเล่ม 

หนังสือ (Pocket book) ขึ้น  ชื่อ “นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก” 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนอ่ืนๆ ท่ัวทั้งประเทศ หนังสือชุดนี้จึงน่าจะ 

เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้น�าไปใช้เพื่อช่วยคนไทยปลอดภัยจาก 

โรคไข้เลือดออกได้

ค�ำน�ำ

(นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช)

ผู้อ�านวยการส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง

มิถุนายน 2556



สำรบญั

หน้า

1. ความส�าคัญ นวัตกรรมทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 6

2. นวัตกรรมที่เหมาะสมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 8    

 2.1 การก�าจัดยุงพาหะ 8

  2.1.1  ตัวเต็มวัย 8

  2.1.2  ลูกน�้า 12

  2.1.3 ไข่ 25

 2.2 การป้องกันประชาชนถูกยุงกัด 27

 2.3 การส�ารวจลูกน�้า 38

3.   การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 40

4. เอกสารอ้างอิง 43



6    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจ�าถิ่นของ

ประเทศไทยมายาวนาน โดยบางปีโรคมีการระบาด

เป็นวงกว้างครอบคลมุพ้ืนทีเ่กือบทัง้ประเทศ ปรากฏ 

จ�านวนผูป่้วย และจ�านวนผูป่้วยตายค่อนข้างสงูมาก 

องค์ประกอบของการเกิดและการแพร่ระบาด 

โรคไข้เลือดออก มีดังนี้ 

1) ตัวเชื้อโรคซึ่งเป็นไวรัส (ประเทศไทยมี  

4 สายพันธุ์) ที่เข้าสู่คนแล้วก่อเกิดอาการของโรค   

2) ยุงพาหะที่แพร่โรค เป็นยุงลายบ้านกับยุง

ลายสวน โดยยงุเหล่าน้ีวางไข่ได้ตามภาชนะทกุชนิด

ที่กักขังน�้าสะอาด  

3) ประชาชน/ คนทั่วไปที่อาจถูกยุงพาหะที่มี

เชื้อไวรัส กัดกินเลือด  

การลดโรคไข้เลือดออกจักต้องใช้มาตรการ 

ทัง้การก�าจดัตัวเชือ้ไวรสั ก�าจดัยงุพาหะและป้องกัน

คนถกูยงุกดั แต่ปัจจบุนัมาตรการแรกยงัไม่มยีาทีฆ่่า

ตัวเชื้อโรคหรือวัคซีนที่สามารถกระตุ ้นให้เกิด

ภูมิคุ้มกันต้านโรคไข้เลือดออก ส่วนมาตรการถัดมา

มีนวัตกรรมที่สามารถก�าจัดทั้งระยะตัวยุงเต็มวัย 

ระยะลูกน�้าและระยะไข่ และมาตรการสุดท้ายก็มี 

นวัตกรรมป้องกันประชาชน/คนทั่วไปจากการถูก 

ความส�าคัญ นวัตกรรมทางการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก  ๑
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ยุงลายกัดหรือลดการสัมผัสระหว่างคนกับยุง

ได้เช่นเดียวกัน

นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้

เลือดออกที่จะอธิบายต่อจากนี้ไปจะมีความ

หมายครอบคลมุทัง้ประเดน็การก�าจดัยงุพาหะ

(ตวัเตม็วยั ลกูน�า้ และไข่) การป้องกนัประชาชน

ถูกยุงกัด และการส�ารวจลูกน�้า โดยประกอบ

ด้วยกิจกรรมที่จะต้องถูกน�ามาใช้แบบผสม

ผสานไปพร้อมๆ กัน (Integrated Vector 

Control) ทั้งระยะก่อนโรคระบาด ขณะโรค

ระบาด และหลังโรคระบาด แต่นวตักรรมต่างๆ 

ท้ังหมด จะมีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล

สูงสุดได้ต้องให้ทุกคนในชุมชนทั้งเจ้าหน้าที่

ภาครัฐและประชาชนร่วมมือร่วมใจ

ปฏบิตักินัอย่างจรงิจงั สม�า่เสมอและยัง่ยนื 

เมื่อสามารถลดประชากรยุงพาหะลงได้ 

ประชาชนไม่สัมผัสกับโรค ก็จะน�ามาสู่การ 

ลดลงของโรคในชุมชน และเมื่อทุกชุมชนไม่มี

โรค ประชาชนทั่วทั้งประเทศก็ย่อมปลอดภัย

จากโรคไข้เลือดออกได้ในที่สุด 



8    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

นวัตกรรมทีเ่หมาะสมทางการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

๒.๑ การก�าจัดยุงพาหะ
       ๒.๑.๑  ตัวเต็มวัย

ฉีดพ่นเคมด้ีวยเคร่ืองพ่น 

หรือกระบอกสเปรย์ฉีดยุง วิธีนี้ควรใช้เมื่อมีผู้ป่วยหรือโรคมีการระบาดโดยฆ่า 

ตัวยุงเต็มวัยที่มีเช้ือไวรัสอย่างฉับพลัน เพื่อลดการแพร่กระจายโรคให้เร็วที่สุด          

การฉีดพ่นยุง บริเวณกว้างนอกบ้านใช้ เครื่องพ่นหมอกควัน ส่วนบริเวณแคบในบ้าน

สามารถใช้กระป๋องสเปรย์ซึ่งจัดซื้อหาได้ตามร้านค้าทั่วไป (ภาพที่ 1)     

 ภาพที่ ๑  เครื่องพ่นหมอกควัน (ซ้าย) และกระป๋องสเปรย์(ขวา)

๒
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นวัตกรรมทีเ่หมาะสมทางการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
น�า้ยาล้างจาน/แชมพู 

น�้ายาล้างจานหรือแชมพูผสมกับน�า้ อัตราส่วน 4 : 1 ใส่ในกระบอกฉีด ใช้ฉีดให้

ถูกตัวยุง ฝอยละอองน�้าจากกระบอกฉีดจะท�าให้ยุงเปียก บินไม่ได้และอาจถึงตายหาก

ฝอยละอองน�า้ปิดปากรูหายใจที่อยู่ด้านข้างตามล�าตัว (ภาพที่ 2)

ภาพที่ ๒ กระบอกฉีดน�า้ยาล้างจานพ่นเป็นฝอยละออง  



๑0    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ไม้ช๊อตยงุไฟฟ้า/กับดักยงุแสงไฟ 

เป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปขายตามร้านค้าทั่วไป โดยไม้ช๊อตยุงไฟฟ้ามีก้อนถ่าน

ไฟฉายหรอืกระแสไฟจากบ้านเป็นแหล่งก�าเนดิไฟฟ้า เมือ่ถกูตวัยงุสามารถท�าให้ยงุตาย 

ส่วนกับดักยุงจะมีมอเตอร์ติดใบพัดและแสงไฟล่อให้ยุงบินเข้ามาแล้วถูกฆ่าได้ 

เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 3 และ 4 )

ภาพที่ 3 ไม้ช๊อตยุงไฟฟ้า                                

ภาพที่ 4 กับดักยุงแสงไฟ              



  ๑๑

ถงัดกัยงุตวัเตม็วัย

ชวีนสิยัยงุลายชอบเกาะตามทีม่ดืและมคีวามชืน้ จงึใช้ภาชนะสดี�า เช่น 

ถังทาสีด�า ภายในใส่ผ้าเก่าๆ ชุบน�้าพอชื้น  ครอบถังด้วยขวดพลาสติกผ่า

ครึ่ง ด้านที่มีคอขวด ส�าหรับเป็นช่องให้ยุงบินลงในถังได้ วางถังนี้ตามที่มืดๆ

ในบ้าน และนอกบ้าน เมือ่ต้องการฆ่ายงุในถงัให้ปิดปากขวดด้วยผ้าก่อนแล้ว

น�าถังไปตากแดด 30 นาที - 1 ชม. ยุงในถังก็จะตาย (ภาพที่ 5) ภาชนะอื่น

ใช้แทนได้ เช่น โอ่ง ปี๊บ ถุงพลาสติกสีด�า เป็นต้น

                                            

                                      

ภาพที่ 5 ถังด�าส�าหรับใช้เป็นกับดักล่อยุงตัวเต็มวัย



๑๒    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

๒.๑.๒  ลูกน�า้
  การก�าจัดลูกน�้ายุงลายใช้หลักการ 5 ป. เป็นเบื้องต้น ได้แก่      

ปิดภาชนะน�้ากินน�้าใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น�้าทุกครั้ง เพื่อ 

ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่วัสดุที่ใช้เป็นฝาครอบปิดภาชนะมี

หลากหลาย เช่น ตาข่าย ผ้าที่สะอาด (อาจเป็นขาวบาง ผ้าจีวร

พระฯลฯ) ท�าขอบเป็นหรูดูด้วยยางพลาสตกิ หรอืไม้ไผ่บาง หรอื

ยางรถ (ภาพที ่6)  อาจดดัแปลงท�าเป็นซปิรดูเปิดปิด ตรงกลาง

เพื่อสะดวกในการตักน�้าและป้องกันการลืมปิดฝาครอบ

ปิด



  ๑3

ปล่อย

เปลี่ยนน�้าในแจกัน ถังเก็บน�า้ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน�า้

ที่จะกลายเป็นยุง

ปล่อยปลากินลูกน�้า เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลากระดี่  

ในภาชนะใส่น�า้ถาวร เช่นอ่างบวั ถงัซเีมนต์เกบ็น�า้ขนาดใหญ่

ปลาเหล่านีเ้พาะพนัธุง่์าย เตบิโตเรว็และกนิลกูน�า้ขณะขึน้มา

หายใจ บริเวณผิวน�า้ ใส่ปลาตัวผู้ตัวเมีย 1 คู่ ในโอ่ง/ภาชนะ

น�า้ใช้ จะสามารถแพร่พนัธ์ุลกูหลานได้หลายร้อยตวั ปัจจุบัน

บางหมูบ่า้นจดัตัง้เป็นธนาคารปลา(Fish Bank) และมสีาขา

ย่อยอยู่ตามจุดต่างๆ ของหมู่บ้าน ให้ลูกบ้านมารับและ 

น�าไปปล่อยในภาชนะน�า้ขังของแต่ละครัวเรือน (ภาพที่ 7 )

เปลี่ยน



๑4    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ปรับปรุง

ปรบัปรงุสิง่แวดล้อมให้สะอาด ปลอดโปร่ง โล่ง ลมพดัผ่าน 

ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลายทั้งในบ้านและนอกบ้าน  

โดยเฉพาะบริเวณรอบบ้านต้องก�าจัดภาชนะที่ไม ่ใช ้

ประโยชน์และขยะอย่าให้เป็นแหล่งขังน�า้ฝน (ภาพที่ 8)             

ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจ�าจนเป็นนิสัย



  ๑5

ตาข่ายหูรูดปิดฝาโอ่ง

ผ้าจีวร ขอบไม้ไผ่คลุมปิดปากโอ่งน�า้ในวัด            

ภาพที่ 6  ที่ปิดฝาโอ่งน�้าป้องกันยุงลายวางไข่



๑6    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ภาพที่ 7  ปลาหางนกยูงกินลูกน�้าเป็นอาหาร



  ๑7

ภาพท่ี 8  ขยะใกล้บ้านแหล่ง 
เพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายท่ีทุกคน
ต้องก�าจัด



๑8    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างน�ามาใช้ก�าจัดลูกน�้ายุงได้อีก เช่น          

เกลือแกง ประมาณ 1 ช้อนชาใส่ในน�า้ตามภาชนะรองขาตูกั้บข้าว ถงัน�า้หลงัตูเ้ยน็ 

ฯลฯ เพื่อปรับน�้าให้เค็มลูกน�้าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้และยุงลายไม่มาวางไข่ (ภาพที่ 9)

ภาพที ่9 เกลอืแกงใส่ในน�า้ตาม
ภาชนะรองขาตู้กับข้าว

ผลมะกรดู โดยคลึงผลมะกรูดไปมา 2 - 3 ครั้ง จะพบน�้ามันออกมาแล้วน�าไป 

ใส่ในภาชนะน�้าขัง น�้ามันที่ลอยตามผิวน�้าจะท�าให้ลูกน�้าไม่สามารถใช้ท่อหายใจดึง

ออกซิเจนจากอากาศเหนือน�า้ มาใช้หายใจได้ และกลิ่นมะกรูด จะป้องกันยุงลายเข้ามา

วางไข่ด้วย ผลมะกรูดใช้ในภาชนะน�้าขังได้นานประมาณ 3 วัน จึงเปลี่ยนผลใหม่   

ส่วนใบมะกรูดก็สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ไล่ยุงได้เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 10)

ภาพที ่๑0 ผลและใบมะกรดูใช้ก�าจดั
ทั้งลูกน�้าและไล่ยุงตัวเต็มวัย



  ๑9

ภาพที่ ๑๑ ปูนแดงในผ้าขาวบาง 

ก�าจัดลูกน�้าในโอ่ง 

ปูนแดง 

ปูนแดงมีฤทธิ์เป็นด่าง น�าปูนแดง 1 กก. (ท�าได้ 50-52 ลูก) ผสมน�า้ แล้วปั้นเป็น

ก้อนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว (ขนาดลูกปิงปอง) ตากให้แห้งสนิท ห่อด้วย 

ผ้าขาวบาง น�าใส่ตามโอ่ง ภาชนะน�้าขัง น�้ามีฤทธิ์เป็นต่างมากขึ้น ป้องกันยุงลายวางไข่ 

โอ่งมังกรทั่วๆ ไปใส่ 1 - 2 ก้อน โอ่งขนาดใหญ่ใส่ 4 - 5 ก้อน ปูนแดงในห่อผ้าขาวบาง

ใช้ได้ 3 เดือน จึงเปลี่ยนใหม่ (ภาพที่ 11)

ปูนแดงใส่โอ่งน�า้
ฆ่าลูกน�้ายุงลาย



๒0    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

น�า้ข้ีเถ้า

ขี้เถ้าจากเผาถ่าน/ไม้จากการหุงต้มอาหาร น�ามาผสมกับน�้าเปล่า คนให้ทั่ว  

พกัท้ิงไว้ให้ตกตะกอน ตกัน�า้ใสส่วนบนไปใส่ในภาชนะเกบ็น�า้จะช่วยเพิม่ฤทธิน์�า้เป็นด่าง

มากขึ้น ลูกน�้าก็จะตายและยุงลายตัวเมียจะไม่มาวางไข่ด้วย (ภาพที่ 12)

ภาพที่ ๑๒ อสม. ท�าน�า้ขี้เถ้าใช้ก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 

นวัตกรรม 

“น�้าขี้เถ้า เราไม่ไข่”



อฐิมอญเผาไฟ

อิฐมอญใหม่หรือเก่า 1 - 2 ก้อน ล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง เผาไฟให้ร้อน 

จนเป็นสีแดงสุก ใช้เหล็กคีบ ใส่ในภาชนะกักเก็บน�้า เช่น โอ่งมังกร อ่างน�้าในห้องส้วม 

รางน�า้สตัว์ เป็นต้น  น�า้ร้อนท�าให้ลกูน�า้ยงุตายล�าดบัแรก และต่อไปสามารถป้องกันการ

เจริญเติบโตของลูกน�้ายุงได้นาน ประมาณ 1 เดือน ก้อนอิฐเดิมน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก

จนกว่าจะแตก (ภาพที่ 13) 

 ภาพที่ ๑3  เผาอิฐมอญจนร้อนจัดก่อนน�าไปใส่โอ่งน�า้

  ๒๑



๒๒    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

กระชอน/สวิง 

อุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิด ขนาดใหญ่เล็กตามขนาดภาชนะ ใช้ตักลูกน�า้ที่อยู่ตามผิวน�า้ 

หรือแกว่ง วนน�้าในภาชนะน�้าขัง 2-3 รอบ จะได้ลูกน�้าติดขึ้นมา ทิ้งลูกน�้าลงดิน ลูกน�้า

ทั้งหมดจะตายทันที (ภาพที่ 14 ) ควรท�าทุกๆ 7 วัน

ภาพที่ ๑4 กระชอนตักลูกน�้า



  ๒3

กบัดกัลกูน�า้

กับดักลูกน�้าประยุกต์มาจากไซดักปลา  โดยลูกน�้าเข้ามาแล้วออกไม่ได้  

สามารถท�ากับดักได้หลายแบบ ตัวอย่าง แบบที่น�าขวดพลาสติกใสขนาด 500 ซีซี 

(หลังจากด่ืมน�้าหมดขวดแล้ว) มาเจาะรู 3 รู ขวดพลาสติกใหม่ขนาด 100 ซีซี   

อีก 3 ใบ ตัดครึ่ง น�าเฉพาะส่วนครึ่งที่เป็นปากขวดสอดเข้าไปในรูละขวด ก็จะได้

กบัดกั 1 ชิน้ กบัดกันีว้างในภาชนะเกบ็น�้าได้ทกุประเภท ลกูน�้าโผล่จากน�้าผ่านทาง

ปากขวดไปอยู่ในขวดใหญ่  น�าขวดใหญ่ไปเทน�้าทิ้งก็จะเป็นการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 

(ภาพที่ 15 )

ภาพที่  ๑5  ขวดพลาสติกดัดแปลงเป็นกับดักลูกน�้า

ขวดพลาสติก
พิชิตยุง



๒4    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ถงุทรายมหศัจรรย์/ถุงทรายพชิติลกูน�า้

กรณีใช้ทรายอะเบทฆ่าลูกน�้ายุงลาย ให้ใส่ทรายอะเบทในถุงผ้าขาวบางแล้วน�า

ถงุผูกตดิขวดเปล่าพลาสตกิหรอืโฟมท�าให้ลอยน�า้ได้   ถงุทรายจะหมนุเวยีนและสมัผสั

น�า้ได้มากขึน้ช่วยในการออกฤทธิอ์ย่างเตม็ประสทิธภิาพและไม่เกดิตะกอน อดุตนัตาม

ท่อ (ภาพที่ 16)                   

ภาพที่ ๑6  ถุงใส่ทรายอะเบทแขวนลอยในน�้าด้วยการผูกติดกับขวดพลาสติก หรือโฟม



  ๒5

๒.๑.3 ไข่

ผนงัด้านในบรเิวณเหนอืน�า้ด้านในของภาชนะเก็บน�า้ เป็นทีย่งุลายวางไข่ เมือ่ระดบั

น�้าสูงขึ้นมาถึงไข่ ไข่ก็ฟักตัวเป็นลูกน�้า การขัดล้างไข่ยุงทุก 7 วัน จะป้องกันการเกิด

ลูกน�้ายุงได้ วัสดุที่ใช้ขัดล้างไข่ยุงนอกจากผ้า หรือฝอยขัดแล้ว อาจท�าเป็นไม้ถูจากวัสดุ

ธรรมชาติ เช่น  เส้นใยของผลบวบหอมที่แก่จัดและผลโต หลังจากลอกเปลือกและเลาะ

เนื้อบวบออกแล้ว ผูกติดปลายไม้ให้แน่น น�าไปขัดถูล้างไข่ยุงที่ติดตามผนังด้านในโอ่ง/

ภาชนะเก็บน�้า หรือ กาบมะพร้าวที่ลอกเปลือกนอกทิ้งแล้วก็สามารถใช้ขัดถูได้  

เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 17)



๒6    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ภาพที่ ๑7  ผลิตภัณฑ์เส้นใยจากผลบวบหอมท�าเป็นไม้ขัดไข่ ยุงลายตามผนัง 
ด้านใน ภาชนะเก็บน�้า



  ๒7

นอนในมุง้ 

การนอนในมุง้ทัง้ตอนกลางวนัและกลางคนืสามารถป้องกนัยงุกดัขณะหลบัได้เป็น

อย่างดี มุ้งที่ชุบสารเคมีสามารถฆ่ายุงที่มาสัมผัสได้ ปัจจุบันมีมุ้งส�าเร็จรูปหลากหลายสี 

หลายขนาด หลายรูปแบบผลิตขาย สามารถซื้อได้ตามท้องตลาด (ภาพที่ 18 )

ภาพที่ ๑8  มุ้งส�าเร็จรูปขนาดใช้กับเด็กเล็กป้องกันยุงลายกัด

๒.๒   การป้องกันประชาชนจากการถูกยุงกัด



๒8    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

น�า้ส้มควันไม้

น�า้ส้มควนัไม้ เป็นของเหลวสนี�า้ตาลใส มกีลิน่ไหม้ควนัไม้ ได้มาจากการ

ควบแน่นของควันที่เกิดจากการผลิตถ่านไม้ ช่วงที่ไม้ก�าลังจะเปลี่ยนเป็นถ่าน 

ถ่ายเทความร้อนจากปล่องดกัควนัสูอ่ากาศ รอบปล่องดกัควนั ความชืน้ในควนั 

จะควบแน่นเป็นหยดน�้า ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติกมีความเป็น 

กรดต�่า สีน�า้ตาลแกมแดง น�า้ส้มควันไม้ที่ได้ทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ 

3 เดือน ในที่ร่มจะตกตะกอนแยกตัวเป็น 3 ชั้น คือ น�้ามันเบา (ลอยอยู่ผิวน�้า) 

น�า้ส้มไม้ และน�า้มนัทาร์ (ตกตะกอนอยูด้่านล่าง) แยกน�า้ส้มควนัไม้มาผสมน�า้ 

200 เท่า ฉีดพ่นขับไล่ยุงและแมลง (ภาพที่ 19)

                               

 ภาพที่  ๑9   น�้าส้มควันไม้



  ๒9

สมนุไพรอืน่ๆ 

เช่น ใบหเูสอื ใบมะกรดู ตะไคร้หอม ยคูาลปิตสั อาจชนดิเดยีวหรอืผสมกนั 2 - 3 ชนิด 

บดละเอียด หรือปั่น หรือสกัดด้วยเอททิลแอลกอฮอล์ น�ามาผสมกบัน�า้ (ภาพที ่ 20)  

ใส่กระบอกฉีดให้ถกูตวัยงุตาย หรอืชบุวสัดซุมึซบัส่งกลิน่ไล่ยงุ ได้ด้วย 

ภาพที่ ๒0 น�้าสกัดจากสมุนไพรชนิดต่างๆ 



30    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

การท�าน�า้ใบหเูสอื
อุปกรณ ์ - ใบหูเสือครึ่งกิโลกรัม
  - น�้า 750 ซีซี
  - เอททิลแอลกอฮอล์ 200 ซีซี
  - เหยือกน�า้ ที่กรองและผ้ากรอง
  - กะละมัง
วิธีท�า 
น�าใบหูเสือใส่ในกะละมัง เทเอททิลแอลกอฮอล์ 200 ซีซี 

(แอลกอฮอล์เป็นตัวท�าละลายได้ดีกว่าน�้า) เทน�้าใส่ตามจากนั้นใช้
มือขย�าให้แหลกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน แล้วน�าไปปั่นในเคร่ืองปั่น  
(3 ครั้งๆ ละส่วน) กรองใส่เหยือก คั้นน�้าออกให้มาก ก็จะได้น�้า 
ใบหูเสือ 

การท�าน�า้ตะไคร้หอม
อุปกรณ ์ -  ตะไคร้หอมครึ่งกิโลกรัม

  - น�้า 550 ซีซี

  - เอททิลแอลกอฮอล์ 400 ซีซี

  - เหยือกน�้า ที่กรองและผ้ากรอง

  - โหล (ใส่ตะไคร้หอมเอททิลแอลกอฮอล์)

วิธีท�า

น�าตะไคร้หอมครึ่งกิโลกรัมใส่โหล ใส่เอททิลแอลกอฮอล์ 

400 ซีซี หมักทิ้งไว้ 1 คืน เพราะแอลกอฮอล์เป็นตัวท�าละลายให้

น�า้มนัตะไคร้หอมออกมา จากนัน้เทน�า้ใส่ 550 ซซี ีกรองใส่เหยอืก 

คั้นน�้าออกให้มาก ก็จะได้น�้าตระไคร้หอมน�าไปใช้ฉีดไล่ยุง



  3๑

ต้นตะไคร้หอม

สกัดน�้ามันจากต้นตะไคร้หอม น�ามาแปรรูปได้หลายแบบ เช่น

สบู่ : ใช้ถูตัวระหว่างอาบน�า้ กลิ่นหอมของตะไคร้ติดตามตัวท�าให้ยุงไม่เข้าใกล้

เทียนไข/ ธูป/ขด/แท่ง     :  จุดติดไฟแล้ว กลิ่นหอมจะขับไล่ยุง

โลชัน /สเปรย์ /ยาหม่อง  : ทา/ฉีดตามตัวจะสามารถไล่ยุงได้นาน  6-8 ชม.

(ภาพที่  21 )



3๒    นวัตกรรมทำงกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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ภาพที ่๒๑ ผลติภณัฑ์แบบต่างๆ ทีม่ส่ีวนผสม
ของตะไคร้หอมใช้ไล่ยุง 



34    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

การสกัดน�้ามันจากต้นตะไคร้หอม

วัสดุอุปกรณ์

1. ปี๊บ 2 ใบ

2. ตะพาบน�้า 1 อัน

3. ตะไคร้หอม 2  กก.

4. น�้าเปล่า 15 ลิตร

5. ไม้ไผ่กลมยาว 50 ซม.

6. กระทะ 1 ใบ

7. ผ้าขาวม้า 1 ผืน

ขั้นตอนการท�า (ภาพที่ 22 )

1. น�าปี๊บ 2 ลูกมาต่อกัน ใช้ผ้าขาวม้าพันรอบรอยต่อของปี๊บ

2. เอาฝาปี๊บออกให้หมด เจาะรูห่างจากขอบปี๊บด้านบนลงมา  

 20 ซม. เพื่อใส่ไม้ไผ่ที่มีตะพาบน�้า

3. น�าปี๊บตั้งบนเตาไฟ ใส่น�้า ใส่ตะไคร้หอมที่สับยาวประมาณ  

 3 นิ้ว วางกระทะบนปี๊บ  (ผ้าขาวม้าพันรอบปี๊บป้องกันไม่ให ้

 มีไอระเหยออกมา)  ใส่น�้าในกระทะ

4. ต้มจนน�้าในปี๊บเดือดจะมีไอระเหยขึ้นไปเกาะที่ก้นกระทะ   

 เมื่อโดนความเย็นของน�้าที่อยู ่ในกระทะจะหยดลงมาที ่

 ตะพาบน�้าไหลลงมาตามท่อไม้ไผ่ที่รองรับ

5. จะได้น�า้ตะไคร้หอมท่ีผ่านการกลัน่ปราศจากสารกันบดู  และ 

 สารเจือปนใด ๆ 
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สมนุไพรอืน่ๆ เช่น หนอนตายหยาก สะเดา  ใบยคูาลปิตสั  ใบและเมลด็น้อยหน่า 

ใบแมงลัก เถาบอระเพ็ด ใบสาบเสือ เปลือกส้มโอ เปลือกมังคุด เปลือกส้ม ฯลฯ  

บดละเอียด ผสมกับขี้เลื่อยท�าเป็นธูป/ขด ตากแห้ง จุดไฟไล่ยุงก็ได้ (ภาพที่ 23)

ภาพที่ ๒3 สมุนไพรใช้ไล่ยุงต่างๆ

ภาพที่ ๒๒ การสกัดน�้ามันตะไคร้หอม



36    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ตัวอย่าง วิธที�าธปูไล่ยงุ

สมุนไพร เช่น เปลือกส้มโอ เปลือกมังคุด ผิวมะกรูด ฯลฯ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้ว

ปั่นให้ละเอียด น�าไปตากแดดให้แห้งสนิท ขี้เลื่อยก็ตากแดดเช่นเดียวกัน จากนั้นผสม

สมุนไพร กับขี้เลื่อยและกาวแล้วใส่ในแบบพิมพ์ตามต้องการ น�าไปตากแดดให้แห้ง                               
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ภาพที่ ๒4 ถุงใส่ตะไคร้หอมแขวน
ตามที่ต่างๆ ภายในบ้าน

ถุงตาข่าย

ผ้าขาวบางใส่ตะไคร้หอมแขวนหรือวางตามตู้เสื้อผ้า ห้องน�้า 

มุมมืด จะช่วยไล่ยุงไม่ให้เกาะพักในบ้านได้ (ภาพที่ 24 )



 

38    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เคร่ืองเคาะโอ่ง

ลักษณะคล้ายกับไม้เคาะทุเรียน ท�าด้วย

ท่อนไม้ยาวประมาณ 30 ซม. ปลายไม้ห่อหุม้ด้วย

ผ้าหนา แน่น โป่งเป็นก้อน ขนาดเล็กใหญ่ตามใจ

ชอบ เมื่อค้นหาลูกน�้ายุงลาย ให้ใช้ปลายไม้ด้าน

ห่อหุม้ด้วยผ้าหนา เคาะผนังโอ่งหรอืภาชนะแทน

การใช้มือเพื่อให้น�้ากระเพ่ือมจะช่วยให้มองเห็น

ลูกน�้าเคลื่อนไหวได้ง่าย 

๒.3 การส�ารวจลูกน�า้

มาตรการต่างๆ ท่ีน�ามาใช้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านหรือ

พืน้ท่ีแห่งหนึง่แห่งใดแล้วการส�ารวจลกูน�า้จะเป็นดชันีหน่ึงทีช่ีบ้อกสถานภาพความพร้อม

ในการเกิดและแพร่กระจายโรคได้ โดยการตรวจดูลูกน�้ายุงลายตามภาชนะต่างๆ ทั้งใน

บ้านและนอกบ้าน ปัจจุบันมีผู้คิดเครื่องมือที่ช่วยทางการส�ารวจลูกน�้า เช่น  



 

  39

ภาพที่ ๒5 ไฟฉายขยายร่างส�าหรับ
การส�ารวจลูกน�้ายุงลาย

ไฟฉายขยายร่าง  

อปุกรณ์ ประกอบด้วย แผ่น CD เก่า ท่อนไม้ เส้นศนูย์กลางประมาณ 1 ซม. ความ

ยาวประมาณ 40 - 60 ซม. (ความยาวมากน้อยขึ้นปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความลึก

ของภาชนะที่ต้องการส�ารวจลูกน�้า) ไฟฉายพร้อมถ่าน 1 กระบอก น�าแผ่น CD ติดที่

ปลายไม้ด้านหนึง่ บรเิวณด้ามไม้ทีใ่ช้จบัอยูเ่หนอืน�า้ให้ผกูตดิกระบอกไฟฉาย  เมือ่ส�ารวจ

ลูกน�้า ให้หย่อนปลายไม้ด้านมีแผ่น CD ลงในน�้า เปิดสวิทซ์ไฟฉาย แสงไฟกระทบแผ่น 

CD ท�าให้สว่างมากขึ้นจึงท�าให้เห็นลูกน�้าชัดเจน (ภาพที่ 25)

อาจใช้กล่องนมยเูอชทีซ่ึงด้านในเป็นแผ่นฟลอยส์สะท้อนแสงได้  ขนาด 20 X 20 ซม. 

เจาะรู สี่ ด้าน แล้วน�าเชือกความยาวประมาณ 60 ซม. ร้อยเข้ารูที่เจาะไว้ทั้ง 4 ด้าน 

และถ่วงด้านล่างด้วยเหล็กหรือวัสดุมีน�้าหนักให้จมน�้า น�าทิ้งลงไปในภาชนะที่ต้องการ

ส�ารวจ ก็สามารถเห็นลูกน�า้เคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 25)



40    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็น ก�าหนด

มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่าง แล้วสร้างเป็นกระแสให้ชุมชนด�าเนิน

การด้วยกัน ดังตัวอย่าง

วิถีชาวบ้านแบบ 3 วิถี บนเส้นทาง 33๑

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน๓

3 วิถี  คือ

วิถีธรรม    : คนจ�านวนมากมารวมกันในงานบุญต่างๆ ช่วงเทศกาล รพ.สต. 

  จะใช้เป็นเวทีสร้างความเข้าใจ

วิถีชีวิต  : อาชีพของคนในหมู่บ้านแตกต่างกัน ต้องรู ้ข้อมูลช่วงเวลาท่ีคน 

  ส่วนใหญ่ว่างเว้นจากการ ท�างาน ปรับกลวิธีในการท�างานให ้

  เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน

วิถีสุขภาพ : สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องท�าเอง ทุกคนในชุมชนร่วมมือกันท�า 

  เพื่อตัวคุณเองโดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน

บนเส้นทาง 33๑ คือ

3    : รบัเรือ่งจากหน่วยงาน/บคุคลทีแ่จ้ง ภายใน 3 ชม.

3  : ทีม SRRT หมู่บ้านออกควบคุมโรคที่บ้านผู้ป่วย  

  ภายใน 3 ชม.

1  : การควบคุมโรคท�าในรัศมี 100 เมตร จากบ้าน 

  ผู้ป่วย ภายใน 1 วัน



  4๑

สื่อเตือนภัยไข้เลือดออกประจ�าบ้าน

ชุมชนท�าแผ่นป้ายให้ความรู้ไข้เลือดออกติดที่ตัวบ้านหรือบริเวณที่เห็นได้ง่าย  

มคีวามรูใ้นแผ่นป้ายท่ีส�าคญั เช่น อาการต้องสงสยัเป็นไข้เลอืดออกและต้องไปพบแพทย์  

อาการรุนแรงที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต การดูแลเมื่อเป็นไข้ การป้องกันตามหลัก 5 ป.  

1 ข. เบอร์ติดต่อกับ รพสต. เพื่อแจ้งหรือต้องการค�าปรึกษา หรือขอสื่อเอกสาร เช่น

โปสเตอร์ (ภาพท่ี 26) จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนก�าจัดแหล่ง 

เพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย

ภาพที่ ๒6 โปสเตอร์ 5ป. ๑ ข. ติดไว้ประจ�าที่บ้าน



4๒    นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

นักสื่อสารสุขภาพชุมชน   

นักสื่อสารสุขภาพชุมชน สามารถร่วมด�าเนินการเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคได้ โดยการคัดเลือก บุคคลในพื้นที่ เช่น ครู เกษตรต�าบล 

พัฒนากรต�าบล ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุข ฯลฯ และตัวแทนกลุ่ม SRRT เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรียนรู้ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก หลักการนักสื่อสาร และบทบาทหน้าที่ 

นกัสือ่สารสขุภาพชุมชนต้นแบบ นกัสือ่สารสขุภาพชมุชนเหล่าน้ีจะท�าหน้าที่

ช่วยหาข่าวเก่ียวกับภัยสุขภาพในชุมชน แจ้งไปยังศูนย์ประสานงานของ 

นักสื่อสารสุขภาพชุมชนที่รพสต. เมื่อ รพสต.รวบรวมละวิเคราะห์ข้อมูล 

แล้วกส่็งข่าวสารกลบัให้ไปเผยแพร่ในหมูบ้่าน พร้อมๆ กับแจ้ง SRRT ต�าบล

เข้าควบคุมโรค การร่วมด้วยช่วยกันเช่นนี้จะท�าให้สามารถยับยั้งการแพร่

โรคได้ทันต่อเหตุการณ์
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เอกสารอ้างอิง

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านโคกสัมพันธ์ ต�าบลประทัดบุ อ�าเภอ 

 ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์. ปูนแดง ก�าจัดลูกน�า้ยุงลาย (แผ่นพับ 3 ตอน)

2. สถานอีนามยัต�าบลหนองบวั ต�าบลหนองบัว อ�าเภอรษัฎา จังหวดัตรงั. หมูบ้่าน 

 ควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดตรังและนวัตกรรม/ภูมิปัญญาไทย 3 ด้าน  

 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ต�าบลหนองบัว อ�าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง.2556 

 21 หน้า. (เอกสารอัดส�าเนา)

3. ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี. บูธแสดงผลงานนวัตกรรม (good  

 practice) ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคกลาง  วันที่ 30 เมษายน 2556  

 ณ โรงแรมสตาร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง.2556,57 หน้า.(เอกสารอัด 

 ส�าเนา)

4. ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่5,6,7.  เอกสารประกอบการสมัมนา มหกรรม 

 รณรงค์โรคไข้เลือดออกระดับจังหวัดและระดับภาค “ภูมิปัญญาไทย ต้านภัย 

 ไข้เลือดออก” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556  

 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี.2556. 41 หน้า. (เอกสาร 

 อัดส�าเนา)

5. สถานีอนามัยบ้านท่ากระดังงา อ�าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์.มิติใหม่ 

 ไล่ยงุ. แผ่นพบัในงานมหกรรมรณรงค์โรคไข้เลอืดออกภาคเหนือ  : ภมูปัิญญา 

 ไทยต้านภัยไข้เลือดออก วันที่ 25 เมษายน 2556 โรงแรมชากังราว.2556  

 (แผ่นพับ 3 ตอน) 












