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คู่มือส าหรับประชาชน: ข้อบัญญัตติ าบล เร่ือง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2545 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: ข้อบญัญัตติ าบล เร่ือง การควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย พ.ศ.2545 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุตัิ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา 20   
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ.2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ข้อบญัญตัิต าบล เร่ือง การควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย พ.ศ. 
2545  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30  วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ข้อบญัญัตติ าบล เร่ือง การควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย 

พ.ศ. 2545 17/08/2558 14:31  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ส่วนสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
มาตรการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
 โรคไข้เลือดออกจะเกิดขึน้ได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการด้วยกนั คือ 



2/8 
 

 
 คน คือ บคุคลท่ีเส่ียงตอ่การเกิดโรคไข้เลือดออก จากข้อมลูการเฝ้า ระวงัทางระบาดวิทยาพบว่า กลุม่อายุ 
 ตัง้แต ่10 &ndash; 14 ปีเป็นกลุม่ท่ีมีจ านวน ผู้ ป่วยมากท่ีสดุ รองลงมาคือ กลุม่อาย ุ15 - 24 ปีและกลุม่อาย ุ
 5 - 9 ปี ตามล าดบั ส าหรับกลุม่อาย ุ0 - 4 ปีและมากกวา่ 25 ปีจนถึง 65 ปียงั พบวา่มีผู้ ป่วยโรค 
 ไข้เลือดออก แตพ่บน้อยกว่ากลุม่อ่ืนๆ เชือ้ไวรัส เป็นไวรัสเดงก่ี มี 4 Serotypes (ได้แก่ DEN1, DEN2,  
 DEN3 และ DEN4) ยงุลาย เป็นพาหะน าเชือ้มาสูค่น มี2 ชนิด คือ ยงุลายบ้าน และยงุลาย สวนหาก 
 ชมุชนใดมีองค์ประกอบทัง้ 3 ประการอยู่ครบถ้วน โรคไข้เลือดออก สามารถเกิดและระบาดในชมุชนนัน้ได้  
 ในขณะนีว้คัซีนป้องกนัโรคไข้เลือดออก ยงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาส าหรับเชือ้ไวรัสเดงก่ียงัไมมี่ยาฆา่เชือ้ 
 โดยเฉพาะ ดงันัน้กลวิธีควบคมุโรคไข้เลือดออกในปัจจบุนัคือการควบคมุยงุพาหะน าโรคให้น้อยลง ซึง่ทาง 
 ได้โดยการควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์การก าจดัยงุตวัเตม็วยั และลกูน า้ 
วิธีการควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย 
 หากบ้านหรือชมุชนใดไมมี่แหลง่ เพาะพนัธ์ยงุลายชมุชนนัน้ก็จะไมมี่ยงุลายท่ีน าเชือ้ไวรัส มาสูค่นได้ดงันัน้การควบคมุ 
โรคโดยการลดหรือก าจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลายจงึเป็นการก าจดัต้นเหตขุองการเกิดโรคไข้เลือดออกอยา่งแท้จริง วิธีการ
ควบคมุมี 3 วิธีดงัตอ่ไปนี ้
  1. ทางกายภาพ ได้แก่ การปิดภาชนะกกัเก็บน า้ด้วยฝาปิดเพ่ือป้องกนั ไมใ่ห้ยงุลายเข้าไปวางไขไ่ด้ส าหรับภาชนะเก็บ
น า้ท่ียงัไมต้่องใช้น า้ อาจจะใช้ผ้า มุ้ง ผ้ายาง หรือพลาสติก ปิดและมดัไว้ส าหรับภาชนะท่ียงัไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ควร จะคาด
วา่ไว้มิให้รองรับน า้เพ่ือจะไม่กลายเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย ส าหรับสิ่งของ ท่ีไมมี่ประโยชน์หรือสิ่งของเหลือใช้เชน่ 
กะลา กระป๋อง ควรเผาหรือฝังแล้วแต ่ความสะดวก แจกนัดอกไม้สดควรเปล่ียนน า้ทกุ 7 วนั เป็นต้น วิธีการเหล่านี ้ต้อง
ท าอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี 
 2. ทางชีวภาพ วิธีท่ีได้ผล คือ การปล่อยปลากินลกูน า้ลงในภาชนะเก็บ กกัน า้ เชน่โอง่ ตุม่ ภาชนะละ 2 - 4 ตวั ควรหมัน่
ดแูลอยา่งน้อยสปัดาห์ละครัง้ หากปลาบางตวัตายก็ใส่ตวัใหมท่ดแทน วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีง่าย ประหยดั และ ปลอดภยั 
เหมาะสมส าหรับภาชนะเก็บน า้ใช้ท่ีปิดไมไ่ด้ ส าหรับปลากินลกูน า้ สามารถขอพนัธุ์ปลาได้จากส านกังานป้องกนัควบคมุ
โรค ศนูย์ควบคมุโรคติดตอ่ น าโดยแมลง และส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
 3. สารเคมีเป็นสารท่ีใช้ฆา่ลกูน า้ยงุลายซึง่องค์การอนามยัโลกแนะน าให้ใช้และรับรองความปลอดภยั ได้แก่ ทรายทีมี
ฟอส ควรใช้เฉพาะกบัภาชนะ เก็บน า้ท่ีไมส่ามารถปิดหรือใสป่ลากินลกูน า้ได้ นอกจากนีย้งัมีเกลือ ซึง่เป็นของใช้ประจ า
ในครัวเรือนท่ีสามารถน ามาใช้ ในการควบคมุและก าจดัลกูน า้ยงุลายได้โดยเฉพาะท่ีตวัหลอ่ขาตู้กบัข้าว โดยใสเ่กลือ 2 
ช้อนชา ในถ้วย หลอ่ขาตู้กบัข้าวขนาดความจ ุ250 มิลลิลิตร พบว่า ควบคมุลกูน า้ได้นานมากกวา่ 7 วนั 
 การพน่เคมีก าจดัยงุตวัเตม็วยั  
 เป็นวิธีควบคมุยงุลายท่ีมีประสิทธิภาพสงู คือ ก าจดัยงุได้ผลดีแตใ่ห้ผล เพียงระยะสัน้ นอกจากนีย้งัมีข้อด้อย คือ ราคา
แพง ต้องใช้เคร่ืองมือพน่ และ ควรปฏิบตัิโดยผู้ ท่ีมีความรู้ เพราะเคมีภณัฑ์อาจเป็นพิษตอ่คนและสตัว์เลีย้ง ดงันัน้จึงควร
ใช้การพน่เคมีภณัฑ์เฉพาะ เม่ือจ าเป็นส าหรับประชาชนทัว่ไป หากควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ในบ้านเรือนของตน โดยวิธี
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ตา่งๆ แล้วยงัมียงุลายตวัเตม็วยัอยู่ อาจหาซือ้เคมีภณัฑ์ก าจดัยงุท่ีมีขาย ตามท้องตลาดมาใช้ฉีด ฆา่ยงุในบ้าน และใน
บริเวณบ้านเป็นครัง้คราว ควรใช้ และเก็บรักษาอยา่งระมดัระวงั โดยปฏิบตัิตามค าแนะน าการใช้ท่ีแนบมากบั เคมีภณัฑ์
นัน้อย่างเคร่งครัด แผนงานการด าเนินงานป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก จงึแบง่ ออกเป็น 2 ระยะ คือ 
 1. การป้องกนัโรคลว่งหน้า 
 2. การควบคมุเม่ือเกิดโรคระบาด 
 การป้องกนัโรคล่วงหน้า 
 การด าเนินงานท่ีส าคญัท่ีสดุในการควบคมุไข้เลือดออก คือ การป้องกนั โรคล่วงหน้าเพ่ือมุง่เน้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคไข้เลือดออก ซึง่ต้องด าเนินการก่อนโรคเกิดหากเกิดการระบาดแล้วการควบคมุจะท าได้ล าบาก และ สญูเสีย
งบประมาณในการด าเนินงานเพิ่มมากขึน้ พืน้ท่ีเป้าหมายของการป้องกนัโรคล่วงหน้า คือ หมูบ้่าน และชมุชนทกุ แหง่ไม่
มีพืน้ท่ียกเว้นเพราะในปัจจบุนัโรคได้แพร่กระจายไปในพืน้ท่ีเกือบทกุแหง่ ทัว่ประเทศแล้ว ฉะนัน้การด าเนินงานป้องกนั
โรคอยา่งมีประสิทธิภาพทกุพืน้ท่ี จงึควรปฏิบตังิานตามมาตรการป้องกนัโรคลว่งหน้า เพ่ือตดัวงจรการแพร่เชือ้ไวรัสใน
หน้าแล้ง ดงันี ้
 1. วิเคราะห์สาเหตกุารระบาด และสอบสวนแหลง่รังโรค 
 2. ก าจดัศกัยภาพของแหลง่รังโรคในพืน้ท่ีเส่ียง เพ่ือลดจ านวนลกูน า้ ยงุลายให้เหลือน้อยท่ีสดุ คือ ให้มีคา่ดชันีลกูน า้
ยงุลาย (HI &le; 10, CI = 0) 
 3. ระงบัการแพร่เชือ้ในพืน้ท่ี ด้วยการเฝ้าระวงัโรค ค้นหาผู้ ป่วย และ ตรวจวินิจฉยัโดยเร็ว 
การควบคมุเม่ือเกิดโรคระบาด เม่ือมีผู้ ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึน้ในชมุชนหรือหมูบ้่าน เจ้าหน้าท่ีต้องด าเนินการควบคมุ
โรคด้วยวิธีการตา่งๆ เพ่ือให้โรคไข้เลือดออกสงบโดยเร็วท่ีสดุ โดยด าเนินการพน่สารเคมีก าจดัยงุตวัเตม็วยัท่ีมีเชือ้ไวรัส
ไข้เลือดออก ก าจดัหรือ ท าลายแหลง่เพาะพนัธุ์และลกูน า้ยงุลายในบริเวณบ้านและรอบๆ บ้านผู้ ป่วย เพ่ือไมใ่ห้แพร่
ระบาดไปยงัชมุชนอ่ืนๆ หากเร่ิมด าเนินการควบคมุได้ช้าโรคจะ แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางจนเกินก าลงัท่ีจะ
ควบคมุได้ โดยปกตแิล้ว โรคไข้เลือดออกมกัจะระบาดในฤดฝูน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือน กนัยายนหรือ
ตลุาคมของทกุปีแตท่ัง้นีส้ภาพภมูิอากาศในแตล่ะท้องถ่ินมีความ แตกตา่งกนั จงึท าให้ชว่งเวลาท่ีโรคไข้เลือดออกระบาด
มีความแตกตา่งกนั สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับการควบคมุการระบาด คือ การเฝ้าระวงัโรคท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง และครบถ้วน
เพ่ือให้รู้การเกิดโรคได้โดยรวดเร็วต้องปฏิบตัิดงันี ้
 1. ประกาศเตือนประชาชนให้ทราบวา่มีโรคไข้เลือดออกระบาดใน ชมุชนนัน้ พร้อมกบัให้สขุศกึษาแก่ประชาชนให้รู้จกั
วิธีการป้องกนัตนเองและ ครอบครัวไมใ่ห้ยงุลายกดั ให้ความรู้วิธีปฏิบตัเิม่ือเด็กป่วยหรือสงสยัวา่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 
และวิธีการควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลายในบ้านและขอให้ ประชาชนให้ความร่วมมือก าจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลายท่ีอาจ
มีหลงเหลืออยูใ่น ชมุชนให้หมดไป การก าจดัลกูน า้ยงุลายในบ้านผู้ ป่วยและบริเวณรอบบ้านผู้ ป่วย ควรด าเนินการในรัศมี
อยา่งน้อย 100 เมตร และประเมินคา่ดชันีลกูน า้ยงุลายใน พืน้ท่ีท่ีเกิดโรค ซึง่หลงัการควบคมุโรคแล้วควรมีคา่ HI = 0 
หรือมีคา่ใกล้0 มาก ท่ีสดุ 
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 2. ใช้มาตรการเร่งดว่นส าหรับการควบคมุการระบาด คือ การพน่เคมี ก าจดัยงุตวัเตม็วยั วิธีการนีจ้ะลดจ านวนยงุลายท่ี
มีเชือ้ไข้เลือดออกในชมุชน การ พน่เคมีต้องครอบคลมุพืน้ท่ี จะชว่ยตดัวงจรการระบาดของโรคลงได้ ทัง้นีที้ม ควบคมุโรค
ต้องมีความพร้อมในการควบคมุพาหะอย่างมีประสิทธิภาพเม่ือได้รับ แจ้งว่ามีผู้ ป่วย โดยจะสามารถปฏิบตักิารได้ทนัที
ด าเนินการควบคมุแหลง่แพร่ โรคภายใน 24 ชัว่โมง เม่ือได้รับการยืนยนัจากการสอบสวนผู้ ป่วยโดย สสอ./ สอ. วา่เป็น
พืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่แพร่โรคจริง ลกัษณะการพน่เคมีควรปฏิบตัติามการ กระจายของผู้ ป่วย ดงันี  ้
 2.1 หากเกิดมีผู้ ป่วยควรด าเนินการควบคมุแหลง่แพร่โรค (หมูบ้่านหรือชมุชน)โดยพน่สารเคมีในบ้านผู้ ป่วย และพืน้ท่ี
รอบบ้านผู้ ป่วยใน รัศมีอยา่งน้อย100 เมตร การพน่สารเคมีควรด าเนินการอยา่งน้อย 2 ครัง้ แต ่ละครัง้หา่งกนั 7 วนั 2.2 
หากเกิดมีผู้ ป่วยกระจายทัว่ไปในชมุชนหรือหมูบ้่านควร พน่ทกุหลงัคาเรือนในชมุชน และควรพน่เคมีให้มีบริเวณกัน้กลาง 
(Barrier Zone) ท่ีปลอดยงุรอบชมุชนนัน้ด้วย หากมีหมูบ้่านอ่ืนอยูข้่างเคียง ก็ควรพิจารณาพน่เคมีเพิ่มเตมิให้แก่หมูบ้่าน
ท่ีอยูใ่กล้เคียงนัน้ด้วย 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคมุโรค ไข้เลือดออกการใช้เคมีภณัฑ์พน่ก าจดัยงุลาย จะ
ด าเนินการใน 2 กรณี 
       กรณีแรก คือ การพน่เคมีเพ่ือป้องกนัโรคล่วงหน้า ควรด าเนินการเฉพาะ พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดโรคสงู โดย
เป็นมาตรการเสริมให้กบัมาตรการหลกั คือ การควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย ถ้าหากควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ได้อยา่ง 
สมบรูณ์แล้วอาจไมจ่ าเป็นต้องพน่เคมีก าจดัยงุตวัเตม็วยั 
กรณีท่ีสอง คือ การพน่เคมีเพ่ือควบคมุการระบาดในชมุชนท่ีเกิดมีผู้ ป่วย ขึน้แล้ววตัถปุระสงค์เพ่ือก าจดัยงุลายท่ีมีเชือ้โรค
ไข้เลือดออกให้หมดไปโดยเร็ว ท่ีสดุเพ่ือตดัวงจรการแพร่เชือ้ การพน่เคมีก าจดัยงุลาย ไมว่า่จะใช้ในกรณีใด จะมีผลลด
จ านวนยงุอยู ่เพียงระยะสัน้จ าเป็นต้องมีการควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลายร่วมด้วยเสมอ เพ่ือ สง่เสริมให้การควบคมุ
ยงุลายมีประสิทธิภาพในระยะยาว 
 วิธีการพน่เคมีก าจดัยงุลายส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุท่ีใช้กนัทัว่ไป มี 2 วิธี คือ 
1.การพน่ฝอยละออง หรือ ยแูอลวี(Ultra Low Volume or ULV) น า้ยาเคมีจะถกูพน่จากเคร่ืองพน่โดยแรงอดัอากาศผา่น
รูพน่ กระจายออกมา เป็นฝอยละอองขนาดเล็กมากซึง่จะกระจายอยูใ่นอากาศเพ่ือให้สมัผสักบัตวัยงุ เคร่ืองพน่มีทัง้แบบ
ตดิตัง้บนรถยนต์และแบบสะพายหลงั 
 การพน่หมอกควนั น า้ยาเคมีจะถกูพน่โดยอาศยัอากาศร้อนชว่ยใน การแตกตวัของสารเคมีจากเคร่ืองพน่กลายเป็น
หมอกควนัฟุ้ งกระจาย เคร่ืองพน่ หมอกควนัมีทัง้แบบตดิ รถยนต์และแบบหิว้ สารเคมีท่ีใช้ในการควบคมุแมลงพาหะน า
โรค เป็นสารเคมีท่ีได้เลือกสรร มาแล้ววา่ควรมีคณุสมบตัิท าให้แมลงตายทนัทีเม่ือแมลงโดนสมัผสัด้วยสารเคมีหรือมีฤทธ์ิ 
ตกค้างนาน อย่างไรก็ตามการพน่เคมีต้องท าอยา่งระมดัระวงั เพื่อลดอนัตราย ตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการพน่ตอ่ประชาชน
และสตัว์เลีย้งเจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบตัใิห้ ถกูวิธีเพ่ือให้ประสิทธิผลในการควบคมุยงุได้ดีนอกจากนีย้งัต้องเก็บรักษาสารเคมี 
เหลา่นีใ้ห้ถกูต้อง เพื่อไมใ่ห้เกิดอนัตรายและให้สารเคมีคงสภาพได้นานท่ีสดุไม ่เส่ือมคณุภาพ ซึง่จะท าให้ควบคมุยงุไม่
ได้ผล การป้องกนัโรคไข้เลือดออก โดยการควบคมุยงุพาหะนัน้ จะได้ผลดีต้อง ผสมผสานทัง้การควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์
และการก าจดัยงุตวัเตม็วยั จะท าเพียง อยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด้และจะต้องปฏิบตัใิห้มีความครอบคลมุสงูสดุ ในชมุชน 
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หนึง่ๆ ควรด าเนินการทกุครัวเรือน หากมีการควบคมุท่ีดีในครัวเรือนสว่นใหญ่ แตย่งัคงมีแหลง่เพาะพนัธุ์และยงุลายใน
บางครัวเรือนยงุพาหะท่ีเหลืออยูจ่ะมี จ านวนเพียงพอท่ีจะ ท าให้โรคระบาดได้ นอกจากนีจ้ะต้องปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ืองและ
สม ่าเสมอ หากเป็นไปได้ควรมีการควบคมุยงุลายตลอดทัง้ปีโดยมีเป้าหมาย การควบคมุทัง้ในบ้านเรือน โรงเรียน 
โรงพยาบาล และศาสนสถาน นอกจากนีย้งัใช้มาตรการ ให้สขุศกึษาแก่ประชาชน เป็นการให้ความรู้ แก่ประชาชนในเร่ือง
สาเหตแุละปัจจยัท่ีท าให้เดก็ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก เพ่ือ จะได้ป้องกนับตุรหลานของตนมิให้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ 
โดยการจดัการ บ้านเรือนของตนไมใ่ห้มีแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุ และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของยงุลายรวมถึง วิธีการปฏิบตัเิม่ือสงสยั
วา่บตุรหลานจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกการให้สขุศกึษา แก่ประชาชนอาจจะท าได้หลายทางด้วยกนั คือ ทางส่ือมวลชน 
โดยกระจายข่าวทางวิทย,ุ โทรทศัน์, หนงัสือพิมพ์,มีประสิทธิภาพสงูในการก าจดัแมลง แตมี่พิษน้อยตอ่คนและสตัว์และสี
ยงตามสายในเขตเทศบาล อาจรวมถึงหอกระจายข่าวตามหมูบ้่าน 
 ทางโรงเรียน โดยใช้ชัว่โมงสขุศกึษาตามหลกัสตูรของทางโรงเรียนให้ ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกแก่เดก็นักเรียนหรือ
อาจให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ท่ี สอนวิชาสขุศกึษาในโรงเรียนเพ่ือให้น าไปถ่ายทอดแก่เดก็นกัเรียน และเน้นให้ เดก็นกัเรียน
ปฏิบตัิตามท่ีได้รับความรู้จากครูรวมทัง้น าไปถ่ายทอดให้แก่พอ่ แม ่และญาตพ่ีิน้องท่ีบ้าน 
   &bull; แจกเอกสารสขุศกึษา เชน่ แผ่นพบั ตดิโปสเตอร์รูปภาพ ตามสถานท่ี ซึง่ประชาชนมกัจะมาชมุนมุกนัมากๆ 
เพ่ือให้ได้อ่านกนัอยา่งทัว่ถึง 
   &bull; ให้สขุศกึษาแก่ประชาชนท่ีมารับบริการท่ีสถานบริการ และเม่ือออกไป เย่ียมบ้านหรือออกปฏิบตังิานในท้องท่ี ก็
ควรจะถือโอกาสให้ความรู้แก่ประชาชน ไปด้วย 
   &bull; ขอความร่วมมือจากหนว่ยงานราชการตา่งๆ ในท้องท่ีนัน้ ให้ชว่ย เผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกแก่
เจ้าหน้าท่ีและประชาชน 
   &bull; ขอความร่วมมือจากผู้น าท้องถ่ิน หรือกราบเรียนขอความอนเุคราะห์ จากพระหรือผู้น าทางด้านศาสนาใน
ท้องถ่ิน ให้ชว่ยเผยแพร่ความรู้และกระตุ้น ให้ประชาชนร่วมมือกนัควบคมุแหลง่เพาะพนัธ์ยงุลายในชมุชน เพ่ือป้องกนั
บตุร หลานมิให้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก การให้สขุศกึษาจะได้ผลดี จะต้องให้ข้อมลูความรู้ท่ีเหมาะสมกบัผู้ รับ อย่าง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ จนประชาชนเกิดความเข้าใจ คุ้นเคย และสามารถนาไป ปฏิบตัใินชีวิตประจ าวนัจนเป็นปกตวิิสยั 
ดงันัน้ ความร่วมมือของชมุชนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุในการควบคมุโรค ไข้เลือดออกเพราะการควบคมุโรคจะมีโอกาส
ประสบผลส าเร็จหากเจ้าหน้าท่ี สามารถกระตุ้น และสง่เสริมมิ ให้ประชาชน เข้ารับเป็นภาระท่ีจะร่วมมือควบคมุยงุลาย
ในชมุชนและบ้านด้วยตนเองอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 
อยา่งไรก็ตามในสว่นของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุเองควรปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่ง เตม็ท่ีในการด าเนินการป้องกนัและควบคมุโรค
ไข้เลือดออกด้วย ส านกัโรคติดตอ่ น าโดยแมลงได้แบง่ระยะในการควบคมุโรคเป็น 3 ระยะ เพื่อเป็นแนวทางใน การ
ปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การ ระบาดของโรคไข้เลือดออก ดงันี  ้
 ระยะท่ี 1 การป้องกนัโรคลว่งหน้าก่อนช่วงระบาด เพ่ือตดัวงจรกร แพร่เชือ้ไวรัสในหน้าแล้ง เป็นการด าเนินงานระยะท่ี 1 
(Phase 1) คือ ประมาณเดือนตลุาคม - เดือนมีนาคม เป็นชว่งท่ีมีความหนาแนน่ของยงุ แหลง่เพาะพนัธุ์ยงุ และจ านวน 
ผู้ ป่วยน้อยท่ีสดุ จงึมีเชือ้ไวรัส หมนุเวียนในชมุชนน้อยท่ีสดุ ดงันัน้ในช่วงนีห้าก สามารถด าเนินการควบคมุโรคโดยจดัการ
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ให้มีแหลง่เพาะพนัธุ์และจ านวนลกูน า้ยงุลายลดต ่าลงได้มากเทา่ไหร่ จะยิ่งเป็นการช่วยลดจ านวนยงุพาหะท่ีจะ ก่อให้เกิด
โรคในช่วงท่ีก าลงัจะเข้าสูร่ะยะการระบาดได้มากขึน้ เป็นการชว่ยลด การเกิดโรคไข้เลือดออกให้น้อยท่ีสดุ หาก
ด าเนินการในชว่งท่ีเกิดการระบาดแล้ว คือ ในชว่งเดือนเมษายน - พฤษภาคม จ านวนผู้ ป่วยก าลงัสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว การ
ควบคมุจะท าได้ยากและสญูเสียงบประมาณเพิ่มมากขึน้ พืน้ท่ีเป้าหมาย คือ หมู่บ้าน ชมุชน ซึง่มีขัน้ตอนท่ีต้องพิจารณา 
ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 วิเคราะห์ต้นตอการระบาดและสืบค้นแหลง่รังโรค วตัถปุระสงค์ เพ่ือเพิ่มความเข้มแข็งในการจดัการในขัน้ตอนท่ี 2 
และ 3 ตอ่ไป 
ขัน้ท่ี 2 ก าจดัศกัยภาพของแหลง่แพร่โรค - ก าจดัภาชนะเส่ียงท่ีอาจเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ท่ีส าคญัในพืน้ท่ี - จดัการแหลง่
เพาะพนัธุ์ โดยเลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสม ได้แก่ วิธทางกายภาพ ชีวภาพ หรือการใช้สารเคมี &ndash; กวาดล้างลกูน า้
ยงุลายให้ลดลงต ่าท่ีสดุ คา่ HI ในหมูบ้่าน/ ชมุชน มีคา่ใกล้0 มากท่ีสดุ หรือเทา่กบั 0, CI = 0 ขัน้ท่ี 3 ระงบัการแพร่เชือ้ 
 - เฝ้าระวงั ค้นหาผู้ ป่วย สง่ตรวจวินิจฉยั และควบคมุยงุพาหะ โดยเร็ว 
 - แนะน าวิธีการป้องกนัยงุกดั 
 ระยะท่ี 2 การควบคมุโรคชว่งระบาด ระยะท่ี 2 (Phase 2) ตัง้แตเ่ดือนเมษายน - พฤษภาคม เพื่อเป็นการ ป้องกนัโรคมิ
ให้มีการระบาดเพิ่มมากขึน้ ควรเร่งรัดในการท าลายแหล่ง เพาะพนัธุ์ลกูน า้ยงุลายในชมุชน โรงเรียน สถานบริการ
สาธารณสขุ โรงพยาบาล วดั มสัยิด และแหลง่ทอ่งเท่ียว รวมทัง้ควรมี 
&bull; ระบบการรายงานท่ีรวดเร็ว 
&bull; ความทนัเวลาในการควบคมุโรค 
&bull; มาตรฐานการควบคมุโรคไข้เลือดออกในพืน้ท่ี 
ระยะท่ี 3 การควบคมุหลงัการระบาดของโรค 
ระยะท่ี 3 (Phase 3) ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน - กนัยายน เป็นชว่งท่ีเกิด การระบาดของโรคแล้ว ต้องมีการควบคมุการระบาด
ของโรคให้เกิดน้อยท่ีสดุ (น้อยกวา่คา่ Target line) ต้องระงบัการแพร่เชือ้ เฝ้าระวงัโรค ค้นหาผู้ ป่วย สง่ ตรวจวินิจฉยั และ
ควบคมุยงุพาหะ 
โดยด าเนินการตามตามมาตรการ ดงันี ้
&bull; การสอบสวนโรค 
&bull; ความทนัเวลาในการควบคมุโรค 
&bull; มาตรฐานการควบคมุโรคไข้เลือดออกในพืน้ท่ี 
&bull; ประเมินผลการด าเนินงาน ได้แก่การประเมินคา่ดชันีลกูน า้ยงุลาย 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการรวม   0 - 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

หมายเหตุ -   
 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  สายตรงองค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะโทรศพัท์ 073-621020-2 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับเร่ืองราวร้องทกุข์หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์/ท่ีอยู่อบต.มโูนะ 49/1 ม.1 ต.มโูนะอ.สไุหงโก-ลกจ.นราธิวาส 96120 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน http://www.munok.go.th 
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หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
     ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ

อ าเภอสไุหงโก-ลกจงัหวดั

นราธิวาสสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 
 
 




