การจัดการดานอนามัยสิง่ แวดลอมเพือ่ ปองกันโรคไขเลือดออก
ยางเข าชวงฤดู ฝ น นอกจากทําใหเกิ ดปญ หาน้ําทวมขัง การระบายน้ําไม ทันในบริเวณพื้ นที่ตางๆ
แลว ยังกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุง เชน ยุงลาย ซึ่งเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก แพรพันธุมากในฤดูฝน
นอกจากนี้ยุงลายยังชอบเพาะพันธุในน้ําใสที่ขังอยูในภาชนะซึ่งเก็บน้ําภายในบานและบริเวณบาน เชน กระถาง
กระปอง โองน้ํา แจกันดอกไม ยางรถยนตเกา เปนตน
โดยสถานการณการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกที่มียุงลายเปนพาหะ ในปนี้มีแนวโนมรุนแรงขึ้น
จากขอมูลสถานการณโรคไขเลือดออกตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 27 พ.ค. 62 พบผูปวย 23,622 ราย เสียชีวิต 30
ราย จึ ง ต อ งดํ า เนิ น การและติ ด ตามสถานการณ ข องโรคไข เ ลื อ ดออกอย า งใกล ชิ ด โดยในส ว นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบวา จ.นครราชสีมา มีผูปวยมากที่สุด 1,424 ราย รองลงมา คือ จ.อุบลราชธานี มีผูปวย
1,267 ราย และมีผูเสียชีวิตในตําบลเดียวกันถึง 2 ราย
ประชาชนจึงตองรูวิธีการปองกันตนเองจากการโดนยุงกัดและการจัดการสิ่งแวดลอมภายในบานและ
บริเวณบาน เพื่อปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุยุง ดังนี้
1. ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง
1.1 สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุง โดยกําจัดเศษขยะหรือภาชนะที่มีน้ําขัง เชน เศษขยะ
พลาสติก กลองโฟม เศษกระถาง และคว่ําภาชนะที่มีแหลงเก็บน้ําขัง เชน ยางรถยนตเกา ถังพลาสติก เปนตน
1.2 ขัดลาง ทําความสะอาด เก็บบานใหสะอาด ไมใหมีมุมอับทึบซึ่งจะเปนที่เกาะพักของยุง
1.3 เปลี่ยนถายน้ําในภาชนะที่เก็บกักน้ํา โดยเปลี่ยนทุกสัปดาห เชน แจกัน น้ําพุเทียม กระถาง
ตนไม เปนตน เพื่อทําลายแหลงที่อยูอาศัยของยุง
1.4 ตัดวงจรการเจริญเติบโตของยุง เชน ใชทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํา เลี้ยงปลาที่กินลูกน้ํายุงไดใน
อางน้ําในบาน ใสเกลือหรือน้ําสมสายชูในจานรองขาตูกับขาว เปนตน
1.5 ปกปดภาชนะที่เก็บน้ําภายในบานใหมิดชิด เพื่อปองกันยุงลายเขาไปวางไข
2. หลีกเลี่ยงการโดนยุงกัด และปดกั้นชองทางการเขามาของยุง
2.1 ปดคลุ มหรือกั้นชองวางในบริเวณผนั ง ประตูแ ละหนาตาง ดวยตาขายหรือมุงลวด เพื่อ
ปองกันไมใหยุงเขามาภายในบาน
2.2 นอนกางมุง โดยเฉพาะหากในบานมีเด็กเล็ก ซึ่งเปนวัยที่อยูบานตลอดทั้งวัน จึงควรปองกัน
เด็กไมใหโดนยุงกัดดวยการกางมุงครอบเตียงของเด็กดวย
2.3 ปองกันตนเองไมใหโดนยุงกัด สวมใสเสื้อผาปกคลุมรางกายดวยเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว
และถุงเทา โดยเฉพาะในบริเวณที่มียุง
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ในการกําจัดยุง อาจจําเปนตองใชสารเคมีชนิดตางๆ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งชนิดแบบสเปรย แบบ
ผง หรือแบบน้ํา ทั้งนี้ตองใชอยางถูกวิธี โดยศึกษาและอานฉลากผลิตภัณฑใหเขาใจ เพื่อลดการเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของคนในครอบครัว
วิธีการใชทรายอะเบท
ทรายอะเบท เปนเม็ดทรายที่เคลือบสารทีมีฟอส ซึ่งเปนสารเคมีกําจัดแมลงชนิดออรกาโนฟอสเฟต
มีกลิ่นเหม็น สลายตัวไดงายเมื่อถูกแดดหรือความรอน ความเปนพิษต่ําตอคนและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม แตมี
พิษสูงตอลูกน้ํายุง รวมถึงริ้น แมลงวันฝอยทราย แมลงหวี่ขน เหา และสัตวปก เปนตน ในขณะใชควรปองกัน
ตนเองไมใหสูดดมหรือหายใจเขาไปโดยตรง ปองกันการกระเด็นเขาตา หากสัมผัสดวงตาและผิวหนัง ใหลาง
ออกดวยน้ําปริมาณมากๆ ประมาณ 15 นาที
วิธีการใช
1. ทรายอะเบท ตองมีความเขมขน 1 ppm (หนึ่งสวนในลานสวน) ใสลงในแหลงน้ําเพื่อ
กําจัดลูกน้ํา จะออกฤทธิ์ทําลายลูกน้ําภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยูไดนาน 3 เดือน
2. ทรายอะเบท สูตร ทีมีฟอส 1 % w/w โดยน้ําหนัก ใหใชในอัตราสวน 1 กรัม ตอน้ํา 10
ลิตร สารนี้จะคอยๆ ละลายน้ําไดความเขมขนประมาณ 1 ppm หรือถาใชสูตรที่มีสาร ทีมีฟอส 2 % w/w โดย
น้ําหนัก ใหใชในอัตราสวน 0.5 กรัม ตอน้ํา 10 ลิตร
แนวทางการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยกําหนดใหแหลงเพาะพันธุยุงลาย เปนเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
กรมอนามัยไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพาะพันธุยุงลายเปนเหตุรําคาญ พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกําหนดใหอาคารหรือ
สถานที่ใดๆ ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ําขังจนเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย ถือวาเปนเหตุรําคาญ ดังนั้น
ราชการสวนทองถิ่นโดยอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขสามารถดําเนินการควบคุมได
ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการ
(1) ราชการสวนทองถิ่นรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เผยแพรประชาสัมพันธและรณรงคให
ประชาชนในทองถิ่น ทราบถึงอันตรายของโรคไขเลือดออก ลักษณะอาการ การควบคุมและปองกันแหลง
เพาะพันธุยุงลาย รวมทั้งผลทางกฎหมายที่กําหนดใหแหลงเพาะพันธุยุงลายเปนเหตุรําคาญดวย
(2) ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการเฝาระวังโรคและควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ
(3) ในกรณีที่พบวาอาคารหรือสถานที่ใดของเอกชนมีแหลงเพาะพันธุยุงลาย ใหเจาพนักงานทองถิ่น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น แจงหรือแนะนําใหเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงนั้น ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามสมควร
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(4) หากเจาของหรือผูครอบครองไมปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ภายในกําหนดเวลา ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ดังนี้คือ
4.1) ออกคําสั่งเปนหนังสือตามมาตรา 28 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้น ปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาตามสมควร
4.2) หากผูรับคําสั่งไมแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไมมีเหตุผลอันสมควร จะมีความผิดตาม
มาตรา 74 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดย
เจาพนักงานทองถิ่นสามารถดําเนินการได 2 ประการ คือ
4.2.1) ลงโทษผูรับคําสั่ง โดยการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 85
4.2.2) ดําเนินการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายนั้นไดเอง ตามสมควรแกเหตุเพื่อการปองกัน
โรคไขเลือดออก และสามารถคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองนั้นได ถาเหตุรําคาญนั้นเกิดจากการ
กระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่นั้น
(5) กรณีที่ตรวจพบแหลงเพาะพันธุยุงลายในที่หรือทางสาธารณะ เจาพนักงานทองถิ่นอาจดําเนินการ
ไดดังนี้
5.1) หากทราบวาแหลงเพาะพันธุยุงลายนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลใด ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นออกคําสั่งเปนหนังสือตามมาตรา 27 ใหบุคคลนั้นปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดได ซึ่งหาก
ไมปฏิบัติตามคําสั่ง ใหดําเนินการลงโทษตามขอ 4.2.1)
5.2) แต ถ า ไม ป รากฏว า เกิ ด จากบุ ค คลใด ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น สั่ ง การให เ จ า หน า ที่
สาธารณสุขของทองถิ่น ดําเนินการทําลายแหลงเพาะพันธุนั้นได (โดยการถม ระบายน้ําทิ้ง คว่ํา หรือใสสารเคมี
กําจัดลูกน้ํา แลวแตกรณีที่เหมาะสม)
(6) กรณีที่เปนอาคารรกรางวางเปลา หรือกอสรางไมเสร็จ ซึ่งไมปรากฏเจาของชัดเจนและเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลายใหราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายนั้นได
อยางไรก็ตาม กรณีปรากฏวามีเหตุรําคาญเกิดขึ้นเปนบริเวณกวางจนกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของ
สาธารณชน โดยมีพื้นที่ที่ปรากฏเหตุรําคาญเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชนจนกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพของประชาชนจํานวนมาก และครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง โดยตองมีลักษณะเปน
พื้นที่ที่มีสถานประกอบกิจการใดๆ หรือการกระทําใดๆ ที่เปนแหลงกําเนิดของเหตุรําคาญนั้น มากกวา 1
แหลงขึ้นไป เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดใหพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญไดตาม
มาตรา 28/1 และสามารถกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปองกันระงับเหตุรําคาญในพื้นที่ที่
ประกาศควบคุมเหตุรําคาญได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคุมครองสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตอไป
*****************************
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2562

