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กลาวทั่วไป 
 เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา ยุงเปนพาหะท่ีสําคัญตอการเกิดโรค
ตางๆ มากมาย เชน โรคไขเลือดออก ไขมาลาเรีย เทาชาง เปนตน และ
จากเหตุการณท่ีผานมา พบวา สถิติโรคไขเลือดออก พบอัตราตาย ถึง
ปจจุบัน รอยละ 0.3 ซึ่งมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป ทางผูบังคับบัญชาระดับสูง
ของกองทัพบก มีความหวงใยกําลังพลและครอบครัว จึงไดจัดทํา
โครงการคายทหารปลอดยุงข้ึน เพ่ือใหกําลังพลและครอบครัว มีสุขภาพ
ท่ีดี ปลอดจากโรคท่ีเกิดจากยุง 
การดาํเนนิการ 
 การดําเนินการโครงการคายทหารปลอดยุง(ลูกน้ํา) มีการ
ดําเนินการโดยใช มาตรการท่ีไดจากการวิจัย ของ คทาวุธ ดีปรีชา และ
คณะ เรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการใชมาตรการพนสารเคมี
เปรียบเทียบกับการพนสารเคมีรวมกับมาตรการ 4E ในการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนทหารจังหวัดนคราชสีมา พบวา การ
ใชมาตรการ 4 E รวมกับการพนสารเคมีในการควบคุมโรคไขเลือดออก 
มีประสิทธิภาพดีกวา การพนสารเคมีเพียงอยางเดียว ดังนั้นควรใช
มาตรการ 4 E เปนมาตรการหลัก และการพนสารเคมีเปนมาตรการเสริม 
แตตองใชท้ัง 2 มาตรการรวมกัน  ซึ่งมาตรการ 4 E สามารถใชไดใน
โรคติดตอท่ีมีพาหะ เชน มาลาเรีย ได ซึ่งมาตรการ 4 E ประกอบดวย 
1.Education คือการใหสุขศึกษา  
2.Engineering/Environmental control คือการสรางสภาพแวดลอม
ไมใหเก้ือกูลตอการปฏิบัติของยุงและลูกน้ํายุงลาย  
3.Empowerment คือ การสรางการมีสวนรวมของชุมชนและกําลังพล 
ดังมีคํากลาววา “โรคจากยุงปองกันได ถาทุกฝายรวมมือกัน”  
4.Enforcement คือการใชมาตรการทางกฎหมายหรือขอบังคับ 
ระเบียบ คําส่ังตางๆ  
 รายละเอียดและกิจกรรมของแตละมาตรการมีดังนี้ 
1.Education คือการใหสุขศึกษา ซึ่งเปนมาตรการแรกโดยผานทาง
กิจกรรมตางๆ ไดแกการใหความรู การฝกอบรม สัมมนา หรือสามารถ



แสวงประโยชนจากกิจกรรมเสนาสนเทศ ประชาสนเทศ ของกองทัพบก
ได โดยองคความรูท่ีควรจะใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบประกอบดวย  
 1.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโรคท่ีนําโดยยุง โดยปจจัยท่ีจะทําให
เกิดโรคจากยุง ประกอบดวยปจจัย 3 ทางระบาดวิทยา ไดแก  
  1.1.1 Host ไดแก ตัวผูปวยหรือตัวคน  
  1.1.2 Agent ไดแก เช้ือโรคท่ีเกิดจากยุงเชน ไวรัส
ไขเลือดออก เช้ือมาลาเรีย เปนตน  
  1.1.3 Environment ไดแก สภาพแวดลอมท่ีเก้ือกูลตอการ
เจริญเติบโตของยุง  
 1.2 วงจรชีวิตของยุง ต้ังแต เปนไข ลูกน้ํา ตัวโมง และตัวเต็มวัย 
แสดงดังภาพท่ี 1  
 

 
       ภาพที ่1 แสดงวงจรชีวิตยุง 
 
   



1.3 มาตรการในการปองกันโรคท่ีเกิดจากยุง ซึ่งประกอบดวย การ
ปองกัน 3 ระดับ ดังนี้ 

 1.3.1 การปองกันระดับปฐมภูมิ เปนการปองกันกอนท่ีจะเกิด
โรค โดยการกําจัดปจจัยเส่ียงตาง ๆ ดังนี้  

1.3.1.1 ดานบุคคล ไดแก การใหสุขศึกษา หรือการให
ยาหรือวัคซีนปองกันโรค เชน การใหยาปองกันโรค
มาลาเรีย หรือการใชยากันยุง การใชมุง การปองกันไมให
ยุงกัด การไมใสเส้ือสีเขม ไมอยูในท่ีมืด เปนตน 

1.3.1.2 ดานตัวกอโรค ไดแก การดําเนินการตอยุง ซึ่ง
เปนพาหะนําโรค โดยอาศัยมาตรการตางๆ ท่ีจะทําใหไม
กอใหเกิดยุง โดยการกําจัดแหลงเพาะพันธ การสํารวจลูกน้ํา
อยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการปองกันไมใหยุงมากัดท่ีตัวคน 
หรือการกําจัดยุง วิธีท่ีเปนท่ีนิยมไดแก การพนสารเคมีใน
การกําจัดยุง ซึ่งมีหลายการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพมี
เพียงรอยละ 30-60 เทานั้น ซึ่งตองอาศัยมาตรการอ่ืนๆ รวม
ดวย  

1.3.1.3 ดานส่ิงแวดลอม ไดแก การดําเนินการใน
มาตรการ Environmental/Engineering control ไดแกการ
สรางสภาวะท่ีไมเก้ือกูลตอการเจริญเติบโตของยุงลาย หรือ
การปฏิบัติของยุง โดยการกําจัดแหลงเพาะพันธยุง และการ
กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํา เพ่ือเปนการตัดวงจรชีวิตของยุง
นั่นเอง โดยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ไดแก การวัดคา House 
index(HI),Container index(CI) ซึ่งเปนคารอยละของบาน
ในชุมชนท่ีตรวจพบลูกน้ํายุง และคารอยละของภาชนะท่ีมี
ลูกน้ํา คามาตรฐานท่ีสําคัญ ของ HI,CI คือตองไมเกินรอยละ 
10 แตสําหรับชุมชนทหารซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือเปนชุมชน
เชิงเดี่ยว สามารถควบคุมไดงาย ควรใชคามาตรฐาน รอยละ 
5 (รายละเอียดเรื่องการจัดการดานส่ิงแวดลอม อยูใน
มาตรการ Environmental/Engineering control) 

   



1.3.2 การปองกันระดับทุติยภูมิ ไดแก เม่ือเกิดโรคแลวตอง
ไดรับการรักษาอยางทันทวงที ข้ึนกับ การวินิจฉัยอยางรวดเร็ว 
และรักษาทันที ซึ่งจะลดความรุนแรงของโรคได มาตรการท่ีสําคัญ
ไดแก การเฝาระวัง การตรวจสุขภาพ เม่ือเกิดการเจ็บปวยและ
สงสัยควรไปพบแพทย รวมถึง การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารใน
การรายงานการระบาดอยางทันทวงที การสอบสวนโรค ระบบการ
วินิจฉัยไดต้ังแตแรกเริ่ม รวมถึงการเขาถึงบริการอยางเหมาะสม 
บุคลากรทางการแพทย ควรติดตามขาวสารการระบาดของโรคท่ี
เกิดจากยุง เพ่ือจะไดตระหนักและปองกัน  

 
1.3.3 การปองกันระดับตติยภูมิ ไดแก เม่ือเกิดโรคแลว

จะตองไดรับการรักษาอยางเหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดการเสียชีวิต
และ/หรือ ความพิการเกิดข้ึน โดยการรักษาอยางเหมาะสม 
ทันทวงที  

 
 1.4 อาจจัดเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรางการมีสวนรวม
ของชุมชน ในการปองกันการเกิดยุงในชุมชน ซึ่งเปนการใชมาตรการ 
Empowerment 
 1.5 ระเบียบ/คําส่ัง/คําแนะนําของกรมแพทยทหารบก และ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีสําคัญไดแก ขอบัญญัติควบคุมแหลงเพาะพัน
ธยุงลาย ของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ผนวก ก) 
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ,ระเบียบ/คําส่ัง/คําแนะนํา ของกรมแพทย
ทหารบก ตัวอยาง ตาม website: 
http://www.amed.go.th/images/ducument/Announced_Dengue_
fever.pdf เปนตน 
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2.Engineering/Environmental control โดยการจัดการ
สภาพแวดลอมไมใหเก้ือกูลตอการปฏิบัติของยุงต้ังแตการวางไข การ
เปนลูกน้ํา เพ่ือไมใหยุงเจริญเปนตัวเต็มวัย วิธีการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ 
ไดแก การจัดเขตสุขาภิบาลใหสะอาดเรียบรอย ไมรก ไมมีแหลงน้ําขัง 
หากมีแหลงน้ําขัง ใหใชทรายอะเบต หรือการปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป. 
1 ข. ไดแก  
 2.1 ปด ฝาภาชนะใหสนิท 
 2.2 ปลอย ปลากินลูกน้ํา 
 2.3 เปลี่ยน น้ําในภาชนะท่ีปดไมได รวมถึงแหลงน้ําในกรณีเปน
บอขนาดใหญ 
 2.4 ปรับ ปรับปรุงสภาพแวดลอมไมใหเปนแหลงเพาะพันธยุง  
 2.5 ปฏิบัติ เปนประจํา ตอเนื่องทุกวัน ทุกสัปดาห  
 2.6 ขัด ขัดลางไขยุงท่ีอาจจะเกาะในโองหรือภาชนะ  
 รายละเอียดตามภาพท่ี 2 และ 3 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงมาตรการ 5 ป.1 ข. 
 



 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงมาตรการในการกําจัดยุงลาย  



 นอกจากมาตรการ 5 ป. 1 ข.และ/หรือ มาตรการ 3 เก็บ 3 
โรคแลว การพนสารเคมีเพ่ือทําลายตัวเต็มวัยก็เปนอีกมาตรการหนึ่งใน
การกําจัดยุง แตมีขอควรระวังเก่ียวกับ การพนสารเคมี ในประเด็นตางๆ 
ดังตอไปนี้  

1.ตัวผูพน 
2.สารเคมีท่ีใชพน 
3.ทิศทางลม 
4.สภาพภูมิอากาศ 
5.สภาพภูมิประเทศ 
6.ความรวมมือของชุมชน  
 ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีตองนํามาพิจารณากอน

การฉีดพนสารเคมี  มีขอแนะนําอีกประการหนึ่ ง คือ ในปจจุบัน 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดคิดคนสูตรในการ
ผลิตยาฉีดยุงท่ีใชในครัวเรือน ไดแก การใชน้ํา และน้ํายาลางจาน โดย
มีวิธีการทําดังนี้ ใชน้ํา 1 สวน ผสมกับน้ํายาลางจาน 3 สวน ฉีดพนไปท่ี
ตัวยุง จะทําใหยุงมีความหนืดและตกลงมาเสียชีวิตได ตอมากองพัน
เสนารักษท่ี 3 กองพลทหารราบท่ี 3 โดย พันโทสมศรี บาลัน ประธาน
ชุมชน กองพลทหารราบท่ี 3 สวนท่ี 4 (ในขณะนั้น) โดยไดตอยอดจาก 
แนวคิดของ พันโทคทาวุธ ดีปรีชา ผูบังคับกองพัน(ในขณะนั้น) ซึ่งได
นํ าแนวคิดและสูตรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวง
สาธารณสุข นําไปขยายผลในกําลังพล ครอบครัวและชุมชน ไดคิดคน
น้ํายาฉีดยุง โดยตอยอดของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข โดยผสมน้ํายาลางจาน 1 สวน ผสมกับ น้ํา 3 สวน และน้ํา
ตะไครหอม 1 สวน จะทําใหมีกลิ่นหอมมากย่ิงข้ึน และใชสรรพคุณของ
สมุนไพรไทย มาทําใหเกิดประโยชนในการกําจัดยุง โดยตัวช้ีวัดท่ี
สําคัญไดแกคา House index(HI), และ container index(CI) ซึ่งทาง
กระทรวงสาธารณสุขไดทําแบบสํารวจใหแลว ตามผนวก ค และ ง  
 
 
 



3.Empowerment มาตรการนี้เปนมาตรการท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 
โดยการท่ีจะทําใหคายทหารปลอดยุงได จะตองอาศัยความรวมมือ รวม
ใจของคนในหนวย ในชุมชน มารวมคิด รวมทํา รวมกันดําเนินการ ซึ่ง
บางชุมชน หรือบางหนวยหากรวมมือกัน ก็จะประสบความสําเร็จ บาง
หนวยอาจจะมีแนวคิดหรือนวตกรรมในการจัดการกับปญหายุง ใน
หนวยหรือในชุมชนของตนเองได ตัวอยางเชน โครงการจัดทัพปราบ
ไขเลือดออกของ รพ.คายเทพสตรีศรีสุนทร หรือ โครงการ 3 ประสาน
ตานไขเลือดออก ของ รพ.คายสุรนารี รวมกับกองพันเสนารักษท่ี 3 และ
กองพันทหารเสนารักษท่ี 22 เปนตน โดยทุกคน ทุกสวน ทุกฝายตอง
ตระหนักถึงปญหาดังกลาวและรวมกันดําเนินการใหย่ังยืน ในดานของ
การปองกันและปราบปรามยุง มองวายุงคือภัยอันตรายท่ีสําคัญของ
กําลังพลและครอบครัว และสรางเปนวัฒนธรรมองคกร ภายใตคําขวัญ
ท่ีวา “ยุงรายปองกันได หากทุกฝายชวยกัน” 
 
4.Enforcement เปนมาตรการข้ันรุนแรง และเปนมาตรการท่ีถือวาเปน
จุดแข็งของหนวยทหารท่ีควรจะนํามาใช โดยการบังคับใชกฎหมาย/
ระเบียบ/คําส่ังอยางจริงจัง ผบ.หนวยจะตองถือเปนความรับผิดชอบท่ีจะ
ดําเนินการให คา HI,CI ตํ่าท่ีสุดหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ท้ังนี้ตอง
เกิดจากการเอาใจใสของ ผบ.หนวย การนําและการใหความสําคัญของ 
ผบ.หนวยในเรื่องนี้  รวมถึงจะตองเนนยํ้าในมาตรการตางๆ ตาม
คําแนะนําของกรมแพทยทหารบกอยางเครงครัด และ ผบ.หนวยตอง
เปนตัวอยางในการดําเนินการดังกลาว และในการสรางความรวมมือให
เกิดข้ึนในชุมชน และในหนวย ซึ่งมาตรการนี้อาจใชเปนมาตรการแรก 
ใน 4 E โดยการออกระเบียบ/คําส่ัง ภายในหนวยเอง เปนลายลักษณ
อักษร โดยประยุกตจาก ของ องคการปกครองสวนทองถ่ิน ใน ผนวก ก 
และใน ผนวก ข เปนราง ในสวนของคายทหาร   
 
 
 



 จากมาตรการท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน ขอแนะนําใหใชมาตรการ 
4 E ซึ่งเปนมาตรการท่ีประหยัดเปนมาตรการหลัก เสริมดวยการพน
สารเคมี ก็จะชวยลดการเกิดโรคท่ีเกิดจากยุง รวมถึงตองมีการตรวจ
ลูกน้ําในทุกสัปดาหโดยเฝาระวังคา HI,CI ในทุกสัปดาห ก็จะชวยลด
ปญหาเรื่องยุง และทําใหเปนคายทหารปลอดลูกน้ํา ปลอดยุง และปลอด
โรคท่ีนําโดยยุง ไดอยางสมบูรณ  นอกจากนี้จะตองมีการดําเนินการ
กิจกรรมอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ท้ังการสํารวจ การกําจัดแหลงเพาะ
พันธลูกน้ํา  การดําเนินการตามมาตรการตางๆ อยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


