
ทางการปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออก 

นวัตกรรม



  ๓

โรคไขเลือดออกนับเปนโรคติดตอนําโดยแมลงที่ยังเปนภัยคุกคามตอสุขภาพ
ของประชาชนท้ังประเทศ โดยระดับความรุนแรงของโรคทําใหประชาชนเจ็บปวยและ
ถึงแกชีวิตได อันสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของชาติในภาพรวมเปนอยางมาก  
จําเปนที่ทุกองคกรท้ังภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะชุมชนตองรวมมือรวมใจผนึกกําลัง
เปนหนึ่งเดียวกันตานภัยโรคไขเลือดออกใหได หนังสือ “นวัตกรรมทางการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก” เลมนี้ ไดถูกจัดทําขึ้นมาจากการรวบรวม นวัตกรรมในงาน 
“มหกรรมภูมิปญญาไทยตานภัยโรคไขเลือดออก ๔ ภาค” ที่หนวยงานภาครัฐ เอกชน
และชุมชนนํามาแสดง และคนควาเพิ่มเติมใหสมบูรณมากขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อให
ทกุคนโดยเฉพาะสมาชิกในครัวเรือนของทุกชมุชนไดเหน็ลกัษณะของกิจกรรมท่ีสามารถ
ปฏิบัติเองได โดยมีหนวยงานทองถิ่นใหการสนับสนุน และหากทุกคน ทุกหนวยงาน
สามารถดําเนินการกิจกรรมตางๆตามเน้ือหาท่ีอยูในหนังสือเลมน้ีพรอมไปดวยกัน
ทั่วทั้งประเทศ กระผมเชื่อมั่นไดวา ระดับปญหาของโรคไขเลือดออกจะคอยๆ ลดลง
ตามลําดับ และสุดทายประชาชนทุกคนก็จะมีสุขภาพแข็งแรงไมตองวิตกกังวลตอภัย
โรคไขเลือดออกน้ีอีกตอไป

เผยแพรโดย
สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปที่พิมพ       : สิงหาคม ๒๕๕๖ 
พิมพ/จํานวน  : ครั้งท่ี ๑ / ๓๐,๐๐๐ เลม 
  ครั้งท่ี ๒ (ฉบับปรับปรุง) / ๓๐,๐๐๐ เลม
  คร้ังท่ี ๓ ..........................................................  
พิมพที่  : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด

คําปรารภ

(นายแพทยประดิษฐ สินธวณรงค)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข                       

สิงหาคม ๒๕๕๖

ขอขอบคุณ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  ๑ – ๑๒
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพประจาํตาํบล  และหนวยงานเครอืขายทีเ่กีย่วของ                   



สารบัญ

หนา

๑. ความสําคัญ นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ๖

๒. นวัตกรรมที่เหมาะสมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ๘    

 ๒.๑ การกําจัดยุงพาหะ ๘

  ๒.๑.๑  ตัวเต็มวัย ๘

  ๒.๑.๒  ลูกนํ้า ๑๓ 

  ๒.๑.๓ ไข ๒๕

 ๒.๒ การปองกันประชาชนจากการถูกยุงกัด ๒๗

 ๒.๓ การสํารวจลูกนํ้า ๓๘

๓.   การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ๔๐

๔. เอกสารอางอิง ๔๓

โรคไขเลือดออกเปนปญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยมานานกวา 
๕๐ ป เชนเดียวกันกับหลายประเทศในแถบเอเชีย  โดยการระบาดขยายวงกวางยังคง
เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง อาจเกิดแบบ ๑ ป เวน ๒ ป หรือ ๓ ป และอนาคตมีแนวโนมวา
นาจะทวีความรุนแรงมากข้ึนตามลําดับไดเนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนทั้งกรณีพื้นที่
เขตเมืองเพ่ิมขึน้ซึง่แหลงเพาะพันธุยงุลาย พาหะของโรคไขเลอืดออกก็จะมากข้ึนตาม    
ประชากรท้ังในและระหวางประเทศมีการเคล่ือนยายสูง ภาวะโลกรอนท่ีสงผลให
ยงุพาหะและตวัเชือ้โรคมกีารเจรญิเตบิโตเรว็ขึน้ เปนตน มาตรการปองกนัควบคมุโรค
ไขเลือดออกท่ีผานมาสวนใหญมุงกําจัดยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ําดวยสารเคมี กับให
สขุศกึษาปองกนัตนเองแกประชาชน  แตปจจบุนัองคการอนามัยโลก (WHO) ไดเสนอ
มาตรการกําจัดพาหะดวยวิธีผสมผสาน (Integrated Vector Control : IVM) ซึ่ง
ปรากฏนวตักรรมใหมๆ  เกดิขึน้มากมาย ป ๒๕๕๖ โรคไขเลอืดออกระบาดมากอีกครัง้  
กรมควบคุมโรคโดยสํานักโรคติดตอนําโดยแมลงไดตระหนักและเห็นความสําคัญใน
การนํานวัตกรรมท้ังหลายมาใชปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จึงจัด”มหกรรม
ภูมิปญญาไทยตานภัยโรคไขเลือดออก ๔ ภาค” ขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนมานําเสนอนวัตกรรมที่ใชปองกัน
ควบคุมโรคในพ้ืนที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู (Best practice) ซึ่งกันและกัน พรอมกบั
ได จัด เก็บ รวบรวมและศึกษา คนควาเพิ่มเติมนวัตกรรมตางๆ จัดทําเปนรูปเลม 
หนังสือ (Pocket book) ขึ้น  ชื่อ “นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก” 
เผยแพรและประชาสัมพันธแกชุมชนอ่ืนๆ ทั่วทั้งประเทศ หนังสือชุดน้ีจึงนาจะ
เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของและผูสนใจไดนําไปใชเพื่อชวยคนไทยปลอดภัยจาก
โรคไขเลือดออกได

คํานํา

(นายแพทยนิพนธ ชินานนทเวช)
ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง

สิงหาคม ๒๕๕๖



๖      ๗นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

โรคไขเลือดออกเปนโรคประจําถิ่นของ
ประเทศไทยมายาวนาน โดยบางปโรคมีการระบาด
เปนวงกวางครอบคลุมพืน้ทีเ่กอืบท้ังประเทศ ปรากฏ 
จาํนวนผูปวย และจํานวนผูปวยตายคอนขางสูงมาก 
องคประกอบของการเกิดและการแพรระบาด
โรคไขเลือดออก มีดังน้ี 

๑) ตัวเช้ือโรคซ่ึงเปนไวรัส (ประเทศไทยมี 
๔ สายพันธุ) ที่เขาสูคนแลวกอเกิดอาการของโรค   

๒) ยุงพาหะท่ีแพรโรค เปนยุงลายบานกับยุง
ลายสวน โดยยงุเหลาน้ีวางไขไดตามภาชนะทกุชนิด
ที่กักขังนํ้าสะอาด  

๓) ประชาชน/ คนทั่วไปที่อาจถูกยุงพาหะท่ีมี
เชื้อไวรัส กัดกินเลือด  

การลดโรคไขเลือดออกจักตองใชมาตรการ
ทัง้การกาํจัดตวัเชือ้ไวรสั กาํจดัยงุพาหะและปองกัน
คนถูกยงุกดั แตปจจุบนัมาตรการแรกยงัไมมยีาท่ีฆา
ตัวเชื้อโรคหรือวัคซีนที่สามารถกระตุ นใหเกิด
ภูมิคุมกันตานโรคไขเลือดออก สวนมาตรการถัดมา
มีนวัตกรรมที่สามารถกําจัดทั้งระยะตัวยุงเต็มวัย 
ระยะลูกนํ้าและระยะไข และมาตรการสุดทายก็มี
นวัตกรรมปองกันประชาชน/คนทั่วไปจากการถูก

ความสําคัญ นวัตกรรมทางการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก  ๑

ยุงลายกัดหรือลดการสัมผัสระหวางคนกับยุง
ไดเชนเดียวกัน

นวัตกรรมทางการปองกนัควบคมุโรคไข
เลือดออกท่ีจะอธิบายตอจากน้ีไปจะมีความ
หมายครอบคลุมทัง้ประเด็นการกาํจัดยงุพาหะ
(ตวัเตม็วยั ลกูนํา้ และไข) การปองกนัประชาชน
ถูกยุงกัด และการสํารวจลูกนํ้า โดยประกอบ
ดวยกิจกรรมที่จะตองถูกนํามาใชแบบผสม
ผสานไปพรอมๆ กัน (Integrated Vector 
Control) ทั้งระยะกอนโรคระบาด ขณะโรค
ระบาด และหลังโรคระบาด แตนวตักรรมตางๆ 
ทัง้หมด จะมปีระสทิธภิาพและเกิดประสิทธผิล
สูงสุดไดตองใหทุกคนในชุมชนท้ังเจาหนาที่
ภาครัฐและประชาชนรวมมือร วมใจ
ปฏบิตักินัอยางจริงจงั สมํา่เสมอและยัง่ยนื 
เมื่อสามารถลดประชากรยุงพาหะลงได 
ประชาชนไมสัมผัสกับโรค ก็จะนํามาสูการ
ลดลงของโรคในชุมชน และเม่ือทุกชุมชนไมมี
โรค ประชาชนทั่วทั้งประเทศก็ยอมปลอดภัย
จากโรคไขเลือดออกไดในที่สุด 



๘      ๙นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

นวัตกรรมที่เหมาะสมทางการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

๒.๑ การกําจัดยุงพาหะ
       ๒.๑.๑  ตัวเต็มวัย

ฉดีพนเคมีดวยเครือ่งพน 
หรือกระบอกสเปรยฉีดยุง วิธีนี้ควรใชเมื่อมีผูปวยหรือโรคมีการระบาดโดยฆา

ตัวยุงเต็มวัยที่มีเช้ือไวรัสอยางฉับพลัน เพื่อลดการแพรกระจายโรคใหเร็วที่สุด         
การฉีดพนยุง บริเวณกวางนอกบานใช เครื่องพนหมอกควัน สวนบริเวณแคบในบาน
สามารถใชกระปองสเปรยซึ่งจัดซื้อหาไดตามรานคาทั่วไป (ภาพที่ ๑)     

 ภาพที่ ๑  เครื่องพนหมอกควัน (ซาย) และกระปองสเปรย(ขวา)

นํา้ยาลางจาน/แชมพู 
นํ้ายาลางจานหรือแชมพูผสมกับนํ้า 

อัตราสวน ๑ : ๔ ใสในกระบอกฉีด ใชฉีดให
ถูกตัวยุง ฝอยละอองน้ําจากกระบอกฉีดจะ
ทําใหยุงเปยก บินไมไดและอาจถึงตายหาก
ฝอยละอองน้ําปดปากรูหายใจที่อยูดานขาง
ตามลําตัว (ภาพที่ ๒)

ภาพที่ ๒ กระบอกฉีดนํ้ายาลางจาน 
  พนเปนฝอยละออง  

๒

ปวยหรือโรคมี
รก

ไมชอตยงุไฟฟา/กบัดกัยงุแสงไฟ 

เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปขายตามรานคาทั่วไป โดยไมชอตยุงไฟฟามีกอนถาน
ไฟฉายหรือกระแสไฟจากบานเปนแหลงกาํเนดิไฟฟา เมือ่ถกูตัวยงุสามารถทาํใหยงุตาย 
สวนกับดักยุงจะมีมอเตอรติดใบพัดและแสงไฟลอใหยุงบินเขามาแลวถูกฆาได
เชนเดียวกัน (ภาพที่ ๓ และ ๔ )

ภาพท่ี ๓ ไมชอตยุงไฟฟา                                ภาพท่ี ๔ กับดักยุงแสงไฟ              

นเดียวกัน (ภาพที ๓ และ ๔ )

ี่ ๓ ไมชอตยุงไฟฟฟฟา

ภาพพพพทีีีีีี 

ไ   ไฟฟ ่



๑๐      ๑๑นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

ภาพที่ ๕ ถังดําสําหรับใชเปนกับดักลอยุงตัวเต็มวัย

ภาพท่ี ๖ ปปดักยุงดวยผาสี หรือผงถาน

ถงัดกัยงุตัวเตม็วัย
ชีวนิสัยยุงลายชอบเกาะตามท่ีมืดและมีความชื้น จึงใชภาชนะสีดํา เชน 

ถังทาสีดํา ภายในใสผาเกาๆ ชุบนํ้าพอช้ืน  ครอบถังดวยขวดพลาสติกผาครึ่ง 
ดานทีม่คีอขวด สาํหรบัเปนชองใหยงุบนิลงในถงัได วางถงัน้ีตามทีม่ดืๆในบาน 
และนอกบาน เมื่อตองการฆายุงในถังใหปดปากขวดดวยผากอนแลวนําถังไป
ตากแดด ๓๐ นาที - ๑ ชม. ยุงในถังก็จะตาย (ภาพท่ี ๕) ภาชนะอ่ืนใชแทนได 
เชน โอง ปบ ถุงพลาสติกสีดํา เปนตน

นวัตกรรมปบดกัยงุทาํไดดวยปบขนมปง
ยงุลายจะเกาะพักในมมุหองทีท่บึสลวัใชปบ ใสถงุเทาดําๆ ทีไ่มตองซัก เชน ถงุเทา 

เสือ้ทีม่เีหงือ่ไคล ยงุลายจะตามกล่ินตัวคนทีต่ดิอยูตามเส้ือผา เปดฝาวางไวมมุหองตอน
เย็นๆ ตอนเชาใชฝาปดแลวนําปบไปตากแดดทําใหยุงตาย (ภาพที่ ๖)

ังดําสํภาพที่ ๕ ถั

๖ ปปปปปดดดัักกกยยยงงดดววยผาส หรอผงถาน่ ปปปปป ััั  ผาสีีี หรืือผงถาน

เฮ!! พวกเรา 
ในนี้มืดนานอนจัง

เขามาเร็ว
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๑๒      ๑๓นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

๒.๑.๒  ลูกนํ้า
  การกําจัดลูกนํ้ายุงลายใชหลักการ ๕ ป. เปนเบื้องตน ไดแก      

ปดภาชนะนํ้ากินนํ้าใชใหมิดชิดหลังการตักใชนํ้าทุกครั้ง เพ่ือ 
ปองกันยุงลายลงไปวางไขวัสดุที่ใชเปนฝาครอบปดภาชนะมี
หลากหลาย เชน ตาขาย ผาที่สะอาด (อาจเปนขาวบาง ผาจีวร
พระฯลฯ) ทาํขอบเปนหรูดูดวยยางพลาสตกิ หรอืไมไผบาง หรอื
ยางรถ (ภาพที ่๘)  อาจดดัแปลงทาํเปนซิปรดูเปดปด ตรงกลาง
เพื่อสะดวกในการตักนํ้าและปองกันการลืมปดฝาครอบ

ปด

นวตักรรมกาลักนํา้จากชิน้ผากบัยางรถยนต
ยางรถยนตเกาๆ ที่วางไวมีนํ้าขังดานใน เอาออกยากมาก เจาะรูก็ยาก วิธีจัดการ

คอืเอาเขามาไวในท่ีรมหรือเอาผาคลุมไมใหนํา้ฝนตกคางดีทีส่ดุ หรอืนาํมาประยุกตเปน
ของใชหรอืเครือ่งประดบั แตถาทําไมสะดวก มทีางเลอืกโดยการใชชิน้เศษผาพาดระหวาง
ชองยางดานใน พาดผานไปยังพื้นดินชิ้นผาจะทําหนาที่คอยๆ ซับดูดนํ้าจากท่ีขังในยาง
ออกลงสูพื้นดินใน ๑ ชั่วโมง เมื่อนํ้าแหงจะทําใหลูกนํ้าที่แตกตัวจากไขยุงลายตายไป 
(ภาพที่ ๗)

หมัน่คอยตรวจสอบดูวาช้ินผาดงักลาวยงัอยูในสภาพเปนกาลกัน้ําไดตามปกตหิรอื
ไม และตองไมเคลื่อนยาย

ภาพที่ ๗ กาลักนํ้าจากยางรถยนตและเศษผา



๑๔      ๑๕นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

ปลอย

เปลี่ยนนํ้าในแจกัน ถังเก็บน้ํา ทุก ๗ วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ํา
ที่จะกลายเปนยุง

ปลอยปลากินลูกนํ้า เชน ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลากระดี่  
ในภาชนะใสนํา้ถาวร เชนอางบัว ถงัซเีมนตเกบ็นํา้ขนาดใหญ
ปลาเหลานีเ้พาะพนัธุงาย เตบิโตเรว็และกนิลกูนํา้ขณะขึน้มา
หายใจ บริเวณผิวนํ้า ใสปลาตัวผูตัวเมีย ๑ คู ในโอง/ภาชนะ
นํา้ใช จะสามารถแพรพนัธุลกูหลานไดหลายรอยตวั ปจจุบนั
บางหมูบานจดัตัง้เปนธนาคารปลา(Fish Bank) และมสีาขา
ยอยอยูตามจุดตางๆ ของหมูบาน ใหลูกบานมารับและ
นําไปปลอยในภาชนะนํ้าขังของแตละครัวเรือน (ภาพที่ ๙ )

เปลี่ยน
ปรบัปรุงสิง่แวดลอมใหสะอาด ปลอดโปรง โลง ลมพัดผาน 
ไมเปนที่เกาะพักของยุงลายท้ังในบานและนอกบาน 
โดยเฉพาะบริเวณรอบบานตองกําจัดภาชนะที่ไม ใช 
ประโยชนและขยะอยาใหเปนแหลงขังนํ้าฝน (ภาพที่ ๑๐)             

ปฏิบัติเปนประจําจนเปนนิสัย

ปรับปรุง

ปฏิบัติ



๑๖      ๑๗นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

ภาพที่ ๙  ปลาหางนกยูงกินลูกนํ้าเปนอาหาร

ตาขายหูรูดปดฝาโอง

ผาจีวร ขอบไมไผคลุมปดปากโองนํ้าในวัด            

ภาพที่ ๘  ที่ปดฝาโองนํ้าปองกันยุงลายวางไข
 ป ฝ โ 

ภาพที่ ๑๐  ขยะใกลบานแหลง
เพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายที่ทุกคน
ตองกําจัด



๑๘      ๑๙นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

นอกจากน้ี ยังมีนวัตกรรมอื่นๆอีกหลายอยางนํามาใชกําจัดลูกน้ํายุงไดอีก เชน          
เกลือแกง ประมาณ ๑ ชอนชาใสในนํา้ตามภาชนะรองขาตูกบัขาว ถงันํา้หลังตูเยน็ 

ฯลฯ เพือ่ปรบันํา้ใหเคม็ลกูนํา้ไมสามารถมชีวีติอยูไดและยงุลายไมมาวางไข (ภาพที ่๑๑)

ภาพที่ ๑๑ เกลือแกงใสในนํ้า
ตามภาชนะรองขาตูกับขาว

ผลมะกรูด โดยคลึงผลมะกรูดไปมา ๒ - ๓ ครั้ง จะพบน้ํามันออกมาแลวนําไป
ใสในภาชนะนํ้าขัง นํ้ามันที่ลอยตามผิวนํ้าจะทําใหลูกน้ําไมสามารถใชทอหายใจดึง
ออกซิเจนจากอากาศเหนือนํ้า มาใชหายใจได และกล่ินมะกรูด จะปองกันยุงลายเขามา
วางไขดวย ผลมะกรูดใชในภาชนะน้ําขังไดนานประมาณ ๓ วัน จึงเปลี่ยนผลใหม  
สวนใบมะกรูดก็สามารถนํามาประยุกตใชไลยุงไดเชนเดียวกัน (ภาพที่ ๑๒) ภาพที่ ๑๓ ปูนแดงในผาขาวบาง 

กําจัดลูกนํ้าในโอง 

ปนูแดง 
ปูนแดงมีฤทธิ์เปนดาง นําปูนแดง ๑ กก. (ทําได ๕๐-๕๒ ลูก) ผสมน้ํา แลวปนเปน

กอนเสนผาศูนยกลางประมาณ ๑ นิ้ว (ขนาดลูกปงปอง) ตากใหแหงสนิท หอดวย
ผาขาวบาง นําใสตามโอง ภาชนะนํ้าขัง นํ้ามีฤทธิ์เปนดางมากขึ้น ปองกันยุงลายวางไข 
โองมังกรทั่วๆ ไปใส ๑ - ๒ กอน โองขนาดใหญใส ๔ - ๕ กอน ปูนแดงในหอผาขาวบาง
ใชได ๓ เดือน จึงเปลี่ยนใหม (ภาพที่ ๑๓)

ปูนแดงใสโองนํ้า
ฆาลูกนํ้ายุงลาย

ภาพที ่๑๒ ผลและใบมะกรดูใชกาํจดั
ทั้งลูกนํ้าและไลยุงตัวเต็มวัย



๒๐      ๒๑นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

นํา้ขีเ้ถา
ขี้เถาจากเผาถาน/ไมจากการหุงตมอาหาร นํามาผสมกับนํ้าเปลา คนใหทั่ว 

พกัทิง้ไวใหตกตะกอน ตกันํา้ใสสวนบนไปใสในภาชนะเกบ็นํา้จะชวยเพิม่ฤทธิน์ํา้เปนดาง
มากขึ้น ลูกนํ้าก็จะตายและยุงลายตัวเมียจะไมมาวางไขดวย (ภาพที่ ๑๔)

ภาพที่ ๑๔ อสม. ทําน้ําข้ีเถาใชกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ี ํ ํ ีี่ ํ ํ้ ี้

นวัตกรรม 

“นํ้าข้ีเถา เราไมไ
ข”

อฐิมอญเผาไฟ
อิฐมอญใหมหรือเกา ๑ - ๒ กอน ลางใหสะอาด ตากแดดใหแหง เผาไฟใหรอน

จนเปนสีแดงสุก ใชเหล็กคีบ ใสในภาชนะกักเก็บนํ้า เชน โองมังกร อางนํ้าในหองสวม 
รางนํา้สัตว เปนตน  นํา้รอนทาํใหลกูนํา้ยงุตายลาํดบัแรก และตอไปสามารถปองกนัการ
เจริญเติบโตของลูกนํ้ายุงไดนาน ประมาณ ๑ เดือน กอนอิฐเดิมนํากลับมาใชใหมไดอีก
จนกวาจะแตก (ภาพที่ ๑๕) 

 ภาพที่ ๑๕  เผาอิฐมอญจนรอนจัด 
     กอนนําไปใสโองนํ้า

 ภาพที่ ๑๖  นํ้าหยดยุงลายไมไข

๑ ฐ

นวตักรรมน้ําหยดยงุลายไมไข
ในหองน้ําหากมีถังซีเมนตใสนํ้า 

ใชวธิขีดัลางไขยงุลายและเปลีย่นนํา้ทกุ
สัปดาหดีที่สุด แตถาการขัดลางปลอย
นํา้ทิง้บอยๆ กเ็สียดายนํา้หรอือาจไมมี
เวลา ใชวธิปีลอยนํา้หยดจากกอกน้ําใน
หองนํ้าใหนํ้ากระเพื่อมตลอดเวลา 
หากน้ําไมนิ่งใส ยุงลายจะไมวางไข



๒๒      ๒๓นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

กระชอน/สวงิ 
อุปกรณทั้ง ๒ ชนิด ขนาดใหญเล็กตามขนาดภาชนะ ใชตักลูกน้ําที่อยูตามผิวนํ้า 

หรือแกวง วนนํ้าในภาชนะนํ้าขัง ๒-๓ รอบ จะไดลูกน้ําติดขึ้นมา ทิ้งลูกน้ําลงดิน ลูกน้ํา
ทั้งหมดจะตายทันที (ภาพท่ี ๑๗ ) ควรทําทุกๆ ๗ วัน

ภาพที่ ๑๗ กระชอนตักลูกนํ้า

กบัดกัลกูน้ํา
กับดักลูกนํ้าประยุกตมาจากไซดักปลา  โดยลูกนํ้าเขามาแลวออกไมได  

สามารถทํากับดักไดหลายแบบ ตัวอยาง แบบที่นําขวดพลาสติกใสขนาด ๕๐๐ ซีซี 
(หลังจากด่ืมนํ้าหมดขวดแลว) มาเจาะรู ๓ รู ขวดพลาสติกใหมขนาด ๑๐๐ ซีซี  
อีก ๓ ใบ ตัดคร่ึง นําเฉพาะสวนครึ่งที่เปนปากขวดสอดเขาไปในรูละขวด กจ็ะได
กบัดัก ๑ ชิน้ กบัดักน้ีวางในภาชนะเก็บน้ําไดทกุประเภท ลกูน้ําโผลจากนํา้ผานทาง
ปากขวดไปอยูในขวดใหญ  นําขวดใหญไปเทนํ้าทิ้งก็จะเปนการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 
(ภาพที่ ๑๘ )

ภาพที่  ๑๘  ขวดพลาสติกดัดแปลงเปนกับดักลูกนํ้า

ขวดพลาสติก
พิชิตยุง



๒๔      ๒๕นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔    ๔๔ นวนวนวนวนวนวนววนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนนวนวนวนนนวนนวัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตตัตัตัตัตัตัตัตตตตตตกรกรกรกรกรกรกรกรกรกรกรกกรกรกรกรกรกรกรกรกกกกกกกรรรมรมรมรมรมรมรมรมรมมมรมรมมรมมรมรมมรมมรมมมรมมทาทาทาทาทาทาทาทาทาทาทาทาาททาทาทาทาททาาาทาางกงกงกงกงกงกงกงกงกกงกงกกงกงงกงกงกงกงกงกงกง ารารารารารารารารารารารรราราราราราราราาราาราราา ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปององององององององององององององององงองององององงงงงงกักักักักักักักัักักักักักักักกกกกกนคนคนคนนคนคนคนคคคคคคคคนคนคนคนคคนคนคคนคคคคคคคควบวบวบวบวบวบวบวววบบบบบบวบวบบวบวบบบวบบบบบบวบบว คุคุคุคคคคคคุคคคคคุคคคุมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโมโโโมมโรครครรครครรครครครครครรครครครครครครครคครรร ไขไขไขไขไขไขไขไขไขไขไขไไขไขไขไขไขไขไขไขไไขไไขขไขไขเเเเเเเเเเเเเเเเเเเลืลืลืลืลืลืลืลืลืลืลืลลลลลลลลลลลลอดอออออดอดดอดดดอดออออดอดอดอออดดดอ อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ กกกก กก กกก กกกก กกกกกกกก

ถงุทรายมหัศจรรย/ถงุทรายพชิติลกูนํา้
กรณีใชทรายอะเบทฆาลูกนํ้ายุงลาย ใหใสทรายอะเบทในถุงผาขาวบางแลวนํา

ถงุผกูตดิขวดเปลาพลาสติกหรอืโฟมทําใหลอยน้ําได   ถงุทรายจะหมุนเวยีนและสัมผสั
นํา้ไดมากขึน้ชวยในการออกฤทธิอ์ยางเตม็ประสทิธภิาพและไมเกดิตะกอน อดุตนัตาม
ทอ (ภาพที่ ๑๙)                   

๒.๑.๓ ไข

ผนงัดานในบริเวณเหนือนํา้ดานในของภาชนะเก็บนํา้ เปนทีย่งุลายวางไข เมือ่ระดับ
นํ้าสูงขึ้นมาถึงไข ไขก็ฟกตัวเปนลูกนํ้า การขัดลางไขยุงทุก ๗ วัน จะปองกันการเกิด
ลูกน้ํายุงได วัสดุที่ใชขัดลางไขยุงนอกจากผา หรือฝอยขัดแลว อาจทําเปนไมถูจากวัสดุ
ธรรมชาติ เชน  เสนใยของผลบวบหอมท่ีแกจัดและผลโต หลังจากลอกเปลือกและเลาะ
เน้ือบวบออกแลว ผูกติดปลายไมใหแนน นําไปขัดถูลางไขยุงที่ติดตามผนังดานในโอง/
ภาชนะเก็บน้ํา หรือ กาบมะพราวท่ีลอกเปลือกนอกท้ิงแลวก็สามารถใชขัดถูได 
เชนเดียวกัน (ภาพที่ ๒๐)

ภาพที่ ๑๙  ถุงใสทรายอะเบทแขวนลอยใน
นํ้าดวยการผูกติดกับขวดพลาสติก หรือโฟม



๒๖      ๒๗นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

ภาพที่ ๒๐ ผลิตภัณฑเสนใยจากผลบวบหอมทําเปนไมขัดไข ยุงลายตามผนัง 
ดานใน ภาชนะเก็บนํ้า

ี ิ ั   ใ ํ ป ไ  ั ไ  ัี่ ิ ั   ใ ํ ป ไ  ั ไ  ั

นอนในมุง 
การนอนในมุงทัง้ตอนกลางวนัและกลางคนืสามารถปองกนัยงุกดัขณะหลบัไดเปน

อยางดี มุงที่ชุบสารเคมีสามารถฆายุงที่มาสัมผัสได ปจจุบันมีมุงสําเร็จรูปหลากหลายสี 
หลายขนาด หลายรูปแบบผลิตขาย สามารถซื้อไดตามทองตลาด (ภาพที่ ๒๑ )

ภาพที่ ๒๑  มุงสําเร็จรูปขนาดใชกับเด็กเล็กปองกันยุงลายกัด

๒.๒   การปองกันประชาชนจากการถูกยุงกัด



๒๘      ๒๙นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

นํา้สมควนัไม
นํา้สมควนัไม เปนของเหลวสนีํา้ตาลใส มกีลิน่ไหมควนัไม ไดมาจากการ

ควบแนนของควันที่เกิดจากการผลิตถานไม ชวงที่ไมกําลังจะเปลี่ยนเปนถาน 
ถายเทความรอนจากปลองดกัควนัสูอากาศ รอบปลองดกัควนั ความชืน้ในควนั 
จะควบแนนเปนหยดน้ํา สวนประกอบสวนใหญเปนกรดอะซิติกมีความเปน 
กรดต่ํา สนีํา้ตาลแกมแดง นํา้สมควนัไมทีไ่ดทิง้ไวในภาชนะพลาสติกประมาณ 
๓ เดือน ในที่รมจะตกตะกอนแยกตัวเปน ๓ ชั้น คือ นํ้ามันเบา (ลอยอยูผิวนํ้า) 
นํา้สมไม และนํา้มนัทาร (ตกตะกอนอยูดานลาง) แยกน้ําสมควนัไมมาผสมน้ํา 
๒๐๐ เทา ฉีดพนขับไลยุงและแมลง (ภาพที่ ๒๒)

                               

 ภาพที่ ๒๒ นํ้าสมควันไม

สมนุไพรอืน่ๆ 

เชน ใบหเูสอื ใบมะกรูด ตะไครหอม ยคูาลปิตสั อาจชนดิเดยีวหรือผสมกัน ๒ - ๓ ชนิด 
บดละเอียด หรือปน หรือสกัดดวยเอททิลแอลกอฮอล นํามาผสมกับนํา้ (ภาพที ่๒๓) 
ใสกระบอกฉีดใหถกูตัวยงุตาย หรอืชบุวสัดซุมึซบัสงกลิน่ไลยงุ ไดดวย 

ภาพที่ ๒๓ นํ้าสกัดจากสมุนไพรชนิดตางๆ 



๓๐      ๓๑นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก รรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเเลลืลืลืลืลืลืลลอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดดดดดดดดดดออดดดดอดดดดอดอดอดอดอดอดอดดอดอดอดออออดอดอดดดอออดออออดอดอดอดอดดอดอออดอดดดดดอดออดดดอออดอดดดอดออออดดดอดดดดดดดดดอดดดอออออออออออออออออออออ ก ก ก กกกกกกกกก กก 

การทาํนํา้ใบหเูสอื
อุปกรณ - ใบหูเสือคร่ึงกิโลกรัม
  - นํ้า ๗๕๐ ซีซี
  - เอททิลแอลกอฮอล ๒๐๐ ซีซี
  - เหยือกน้ํา ที่กรองและผากรอง
  - กะละมัง
วิธีทํา 
นําใบหูเสือใสในกะละมัง เทเอททิลแอลกอฮอล ๒๐๐ ซีซี 

(แอลกอฮอลเปนตัวทําละลายไดดีกวาน้ํา) เทน้ําใสตามจากน้ันใช
มือขยําใหแหลกแบงออกเปน ๓ สวน แลวนําไปปนในเครื่องปน 
(๓ ครั้งๆ ละสวน) กรองใสเหยือก คั้นนํ้าออกใหมาก ก็จะไดนํ้า
ใบหูเสือ 

มือข
ลลล(((แแแอออลลล

ื

การทาํนํา้ตะไครหอม
อุปกรณ -  ตะไครหอมครึ่งกิโลกรัม
  - นํ้า ๕๕๐ ซีซี
  - เอททิลแอลกอฮอล ๔๐๐ ซีซี
  - เหยือกนํ้า ที่กรองและผากรอง
  - โหล (ใสตะไครหอมเอททิลแอลกอฮอล)
วิธีทํา
นําตะไครหอมครึ่งกิโลกรัมใสโหล ใสเอททิลแอลกอฮอล 

๔๐๐ ซีซี หมักทิ้งไว ๑ คืน เพราะแอลกอฮอลเปนตัวทําละลายให
นํา้มันตะไครหอมออกมา จากน้ันเทน้ําใส ๕๕๐ ซซี ีกรองใสเหยือก 
คั้นนํ้าออกใหมาก ก็จะไดนํ้าตระไครหอมนําไปใชฉีดไลยุง

ตนตะไครหอม
สกัดน้ํามันจากตนตะไครหอม นํามาแปรรูปไดหลายแบบ เชน
สบู : ใชถูตัวระหวางอาบนํ้า กลิ่นหอมของตะไครติดตามตัวทําใหยุงไมเขาใกล
เทียนไข/ ธูป/ขด/แทง    : จุดติดไฟแลว กลิ่นหอมจะขับไลยุง
โลชั่น /สเปรย /ยาหมอง   : ทา/ฉีดตามตัวจะสามารถไลยุงไดนาน  ๖-๘ ชม.
(ภาพที่  ๒๔ )( )



  ๓๓๓๒    นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

ภาพที ่๒๔ ผลติภณัฑแบบตางๆ ทีม่สีวนผสม
ของตะไครหอมใชไลยุง 
ภ
ข



๓๔      ๓๕นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

การสกัดนํ้ามันจากตนตะไครหอม
วัสดุอุปกรณ
๑. ปบ ๒ ใบ
๒. ตะพาบนํ้า ๑ อัน
๓. ตะไครหอม ๒  กก.
๔. นํ้าเปลา ๑๕ ลิตร
๕. ไมไผกลมยาว ๕๐ ซม.
๖. กระทะ ๑ ใบ
๗. ผาขาวมา ๑ ผืน

ขั้นตอนการทํา (ภาพท่ี ๒๕ )
๑. นําปบ ๒ ลูกมาตอกัน ใชผาขาวมาพันรอบรอยตอของปบ
๒. เอาฝาปบออกใหหมด เจาะรูหางจากขอบปบดานบนลงมา 

 ๒๐ ซม. เพื่อใสไมไผที่มีตะพาบนํ้า
๓. นําปบตั้งบนเตาไฟ ใสนํ้า ใสตะไครหอมท่ีสับยาวประมาณ 

 ๓ นิว้ วางกระทะบนปบ  (ผาขาวมาพันรอบปบปองกนัไมให
 มีไอระเหยออกมา)  ใสนํ้าในกระทะ

๔. ตมจนนํ้าในปบเดือดจะมีไอระเหยขึ้นไปเกาะที่กนกระทะ  
 เมื่อโดนความเย็นของนํ้าที่อยู ในกระทะจะหยดลงมาที่
 ตะพาบนํ้าไหลลงมาตามทอไมไผที่รองรับ

๕. จะไดนํา้ตะไครหอมท่ีผานการกลัน่ปราศจากสารกันบดู  และ
 สารเจือปนใด ๆ 

สมนุไพรอืน่ๆ เชน หนอนตายหยาก สะเดา  ใบยคูาลปิตัส  ใบและเมลด็นอยหนา 
ใบแมงลัก เถาบอระเพ็ด ใบสาบเสือ เปลือกสมโอ เปลือกมังคุด เปลือกสม ฯลฯ 
บดละเอียด ผสมกับขี้เลื่อยทําเปนธูป/ขด ตากแหง จุดไฟไลยุงก็ได (ภาพที่ ๒๖)

ภาพท่ี ๒๖ สมุนไพรใชไลยุงตางๆ่

ภาพท่ี ๒๕ การสกัดนํ้ามันตะไครหอม



๓๖      ๓๗นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

ตวัอยาง วธิทีาํธปูไลยงุ
สมุนไพร เชน เปลือกสมโอ เปลือกมังคุด ผิวมะกรูด ฯลฯ หั่นเปนชิ้นเล็กๆ แลว

ปนใหละเอียด นําไปตากแดดใหแหงสนิท ขี้เลื่อยก็ตากแดดเชนเดียวกัน จากนั้นผสม
สมุนไพร กับขี้เลื่อยและกาวแลวใสในแบบพิมพตามตองการ นําไปตากแดดใหแหง                               

ภาพที่ ๒๗ ถุงใสตะไครหอมแขวน
ตามที่ตางๆ ภายในบาน

ถงุตาขาย
ผาขาวบางใสตะไครหอมแขวนหรือวางตามตูเสื้อผา หองนํ้า 

มุมมืด จะชวยไลยุงไมใหเกาะพักในบานได (ภาพที่ ๒๗ )



 

๓๘      ๓๙นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

เครือ่งเคาะโอง
ลักษณะคลายกับไมเคาะทุเรียน ทําดวย

ทอนไมยาวประมาณ ๓๐ ซม. ปลายไมหอหุมดวย
ผาหนา แนน โปงเปนกอน ขนาดเล็กใหญตามใจ
ชอบ เมื่อคนหาลูกน้ํายุงลาย ใหใชปลายไมดาน
หอหุมดวยผาหนา เคาะผนงัโองหรอืภาชนะแทน
การใชมือเพ่ือใหนํ้ากระเพื่อมจะชวยใหมองเห็น
ลูกนํ้าเคลื่อนไหวไดงาย 

๒.๓ การสํารวจลูกน้ํา
มาตรการตางๆ ที่นํามาใชในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบานหรือ

พืน้ทีแ่หงหนึง่แหงใดแลวการสาํรวจลกูนํา้จะเปนดชันหีน่ึงท่ีชีบ้อกสถานภาพความพรอม
ในการเกิดและแพรกระจายโรคได โดยการตรวจดูลูกน้ํายุงลายตามภาชนะตางๆ ทั้งใน
บานและนอกบาน ปจจุบันมีผูคิดเครื่องมือที่ชวยทางการสํารวจลูกน้ํา เชน  

ภาพท่ี ๒๘ ไฟฉายขยายรางสําหรับ
การสํารวจลูกนํ้ายุงลาย

ไฟฉายขยายราง  
อปุกรณ ประกอบดวย แผน CD เกา ทอนไม เสนศนูยกลางประมาณ ๑ ซม. ความ

ยาวประมาณ ๔๐ - ๖๐ ซม. (ความยาวมากนอยขึน้ปรบัเปลีย่นใหเหมาะสมกบัความลกึ
ของภาชนะที่ตองการสํารวจลูกนํ้า) ไฟฉายพรอมถาน ๑ กระบอก นําแผน CD ติดที่
ปลายไมดานหนึง่ บรเิวณดามไมทีใ่ชจบัอยูเหนอืนํา้ใหผกูติดกระบอกไฟฉาย  เมือ่สาํรวจ
ลูกน้ํา ใหหยอนปลายไมดานมีแผน CD ลงในน้ํา เปดสวิทซไฟฉาย แสงไฟกระทบแผน 
CD ทําใหสวางมากขึ้นจึงทําใหเห็นลูกนํ้าชัดเจน (ภาพที่ ๒๘)

อาจใชกลองนมยเูอชทซีึง่ดานในเปนแผนฟลอยสสะทอนแสงได  ขนาด ๒๐ X ๒๐ ซม. 
เจาะรู สี่ ดาน แลวนําเชือกความยาวประมาณ ๖๐ ซม. รอยเขารูที่เจาะไวทั้ง ๔ ดาน 
และถวงดานลางดวยเหล็กหรือวัสดุมีนํ้าหนักใหจมนํ้า นําทิ้งลงไปในภาชนะที่ตองการ
สํารวจ ก็สามารถเห็นลูกนํ้าเคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นเชนเดียวกัน (ภาพที่ ๒๘ )



๔๐      ๔๑นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

ผูมสีวนไดสวนเสีย ผูเกีย่วของจากทุกภาคสวนรวมระดมความคิดเห็น กาํหนด
มาตรการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายๆ อยาง แลวสรางเปนกระแสใหชุมชนดําเนิน
การดวยกัน ดังตัวอยาง

วิถีชาวบานแบบ ๓ วิถี บนเสนทาง ๓๓๑

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน๓

๓ วิถี  คือ
วิถีธรรม    : คนจํานวนมากมารวมกันในงานบุญตางๆ ชวงเทศกาล รพ.สต.

  จะใชเปนเวทีสรางความเขาใจ
วิถีชีวิต  : อาชีพของคนในหมูบานแตกตางกัน ตองรู ขอมูลชวงเวลาที่คน

  สวนใหญวางเวนจากการ ทํางาน ปรับกลวิธีในการทํางานให
  เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวบาน

วิถีสุขภาพ : สุขภาพดีไมมีขาย อยากไดตองทําเอง ทุกคนในชุมชนรวมมือกันทํา
  เพื่อตัวคุณเองโดยมีองคกรปกครองทองถิ่นใหการสนับสนุน

บนเสนทาง ๓๓๑ คือ
๓    : รบัเรือ่งจากหนวยงาน/บคุคลทีแ่จง ภายใน ๓ ชม.
๓  : ทีม SRRT หมูบานออกควบคุมโรคที่บานผูปวย 

  ภายใน ๓ ชม.
๑  : การควบคุมโรคทําในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบาน

  ผูปวย ภายใน ๑ วัน

สื่อเตือนภัยไขเลือดออกประจําบาน
ชุมชนทําแผนปายใหความรูไขเลือดออกติดที่ตัวบานหรือบริเวณท่ีเห็นไดงาย 

มคีวามรูในแผนปายทีส่าํคัญ เชน อาการตองสงสยัเปนไขเลอืดออกและตองไปพบแพทย  
อาการรุนแรงที่เสี่ยงตอการเสียชีวิต การดูแลเมื่อเปนไข การปองกันตามหลัก ๕ ป. 
๑ ข. เบอรติดตอกับ รพสต. เพื่อแจงหรือตองการคําปรึกษา หรือขอส่ือเอกสาร เชน
โปสเตอร (ภาพท่ี ๒๙) จากหนวยงานภาครัฐเพ่ือกระตุนเตือนประชาชนกําจัดแหลง
เพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย

ภาพท่ี ๒๙ โปสเตอร ๕ป. ๑ ข. ติดไวประจําที่บาน



๔๒      ๔๓นวัตกรรมทางการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

นักสื่อสารสุขภาพชุมชน   

นักสื่อสารสุขภาพชุมชน สามารถรวมดําเนินการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคได โดยการคัดเลือก บุคคลในพื้นที่ เชน ครู เกษตรตําบล 
พัฒนากรตําบล ตัวแทนองคกรปกครองทองถ่ิน ตัวแทนกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุข ฯลฯ และตัวแทนกลุม SRRT เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรียนรู เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก หลักการนักสื่อสาร และบทบาทหนาที่
นกัส่ือสารสขุภาพชมุชนตนแบบ นกัส่ือสารสขุภาพชมุชนเหลาน้ีจะทาํหนาท่ี
ชวยหาขาวเกี่ยวกับภัยสุขภาพในชุมชน แจงไปยังศูนยประสานงานของ
นักสื่อสารสุขภาพชุมชนที่รพสต. เมื่อ รพสต.รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
แลวก็สงขาวสารกลบัใหไปเผยแพรในหมูบาน พรอมๆ กบัแจง SRRT ตาํบล
เขาควบคุมโรค การรวมดวยชวยกันเชนนี้จะทําใหสามารถยับยั้งการแพร
โรคไดทันตอเหตุการณ

เอกสารอางอิง

๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกสัมพันธ ตําบลประทัดบุ อําเภอ
 ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย. ปูนแดง กําจัดลูกนํ้ายุงลาย (แผนพับ ๓ ตอน)

๒. สถานีอนามัยตาํบลหนองบัว ตาํบลหนองบัว อาํเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง. หมูบาน
 ควบคุมโรคไขเลือดออกจังหวัดตรังและนวัตกรรม/ภูมิปญญาไทย ๓ ดาน 
 หมูที่ ๘ บานหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง.๒๕๕๖
 ๒๑ หนา. (เอกสารอัดสําเนา)

๓. สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๓ ชลบุรี. บูธแสดงผลงานนวัตกรรม (good 
 practice) ของหนวยงานภาคีเครือขายภาคกลาง  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง.๒๕๕๖,๕๗ หนา.(เอกสารอัด
 สําเนา)

๔. สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่๕,๖,๗.  เอกสารประกอบการสัมมนา มหกรรม
 รณรงคโรคไขเลือดออกระดับจังหวัดและระดับภาค “ภูมิปญญาไทย ตานภัย
 ไขเลือดออก” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 ณ โรงแรมสุนียแกรนด จังหวัดอุบลราชธานี.๒๕๕๖. ๔๑ หนา. (เอกสาร
 อัดสําเนา)

๕. สถานีอนามัยบานทากระดังงา อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค.มิติใหม
 ไลยงุ. แผนพบัในงานมหกรรมรณรงคโรคไขเลอืดออกภาคเหนอื  : ภมูปิญญา
 ไทยตานภัยไขเลือดออก วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ โรงแรมชากังราว.๒๕๕๖ 
 (แผนพับ ๓ ตอน) 








