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โรคที่มากับน้ําท่วม รู้ไว้ ป้องกันได้
• โรคทางเดินหายใจ (เช่น หวัด หวัดใหญ่ ปอดบวม)
อาการ ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ ปวดศีรษะ คัดจมูก มีน้ํามูก ไอ จาม เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
วิธีป้องกัน
- ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ โดยหลีกเลีย่ งการเล่นน้ําหรือแช่น้ําเป็นเวลานานไม่สวมเสื้อผ้า
ที่เปียกชื้น เช็ดตัวให้แห้งอยู่เสมอ และสวมเสื้อผ้าให้หนาพอหากอากาศเย็น
- หลีกเลี่ยงการใกล้ชดิ กับผู้ป่วยที่เป็นหวัด
- ปิดปากและจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชูเวลาไอ หรือจาม
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่
• โรคทางเดินอาหาร (เช่น อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์)
อาการ ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ํา หรือถ่ายมีมูกเลือด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ
มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร
วิธีป้องกัน
- รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด ไม่บูดเสีย อาหารกระป๋องยังไม่หมดอายุ
กระป๋องไม่บวมหรือเป็นสนิม
- ดื่มน้ําสะอาด เช่น น้ําต้มสุก น้ําขวด
- ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนปรุงและเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย
- ห้ามถ่ายอุจจาระลงน้ําโดยตรง ให้ถ่ายลงในถุงพลาสติก แล้วใส่ปูนขาวจํานวน
พอสมควร ปิดปากถุงให้แน่น แล้วนําไปใส่ในถุงดํา (ถุงขยะ)
• โรคฉี่หนู (หรือโรคเลปโตสไปโรซิส) และโรคน้าํ กัดเท้า
อาการโรคฉี่หนู มีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะบริเวณน่องและ
โคนขา หรือปวดหลัง บางรายมีอาการตาแดง มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง
ไอมีเลือดปน ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะน้อย ซึม สับสน
อาการโรคน้ํากัดเท้า เท้าเปื่อยและเป็นหนอง คันตามซอกนิ้วเท้า ผิวหนังลอกเป็นขุย
มีผื่นพุพอง ผิวหนังอักเสบบวมแดง
วิธีป้องกัน
- หลีกเลี่ยงการลุยน้ําย่ําโคลนโดยไม่จําเป็น
- ถ้ามีบาดแผลต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสถูกน้ําโดยสวมรองเท้าบู๊ทยาง
- หากต้องลุยน้ําย่ําโคลนต้องรีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่แล้วเช็ดให้แห้งอยู่เสมอโดยเร็วที่สุด
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วิธีทํารองเท้าถุงพลาสติกป้องกันโรคทดแทนรองเท้าบู๊ท
วัสดุที่เตรียม
1. ถุงพลาสติกหนาๆเช่น ถุงดําหรือถุงขยะ
2. ถุงเท้าถ้าได้ชนิดยาวยิ่งดี
3. รองเท้าหุ้มส้น เช่น รองเท้าผ้าใบหรือ รองเท้ากีฬา
4. เชือกฟาง หรือเชือกด้าย
วิธีสวมใส่
ขั้นตอนที่ 1 ให้สวมถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ที่เท้าให้สูงเหนือเข่าหรือเหนือระดับน้ําท่วม

ขั้นตอนที่ 2 สวมถุงเท้าทับถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง
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ขั้นตอนที่ 3 มัดเชือกปิดปากถุงที่ระดับเหนือเข่าหรือเหนือระดับน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าสัมผัส
กับขาได้

ขั้นตอนที่ 4 พยายามไล่ลมออกจากถุงพลาสติกเพื่อให้ถุงแนบกับเท้าหรือขามากที่สุด

ขั้นตอนที่ 5 สวมรองเท้าหุ้มส้น
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ขั้นตอนที่ 6 ทําเช่นเดียวกันกับขาทั้งสองข้าง
หมายเหตุ : ควรสวมกางเกงขายาวโดยสวมถุงพลาสติกทับขากางเกงถ้าทําได้

• โรคตาแดง
อาการ ระคายเคืองตา ปวดตา น้ําตาไหล กลัวแสง มีขี้ตามาก หนังตาบวม เยื่อบุตาขาวอักเสบแดง
อาจเริ่มที่ตาข้างหนึ่งก่อน แล้วจึงลามไปตาอีกข้างหนึ่ง
วิธีป้องกัน
- ถ้ามีฝนุ่ ละอองหรือน้ําสกปรกเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ําสะอาดทันที
- ไม่ควรขยี้ตา อย่าให้แมลงตอมตา และไม่ควรใช้สายตามากนัก
- ผู้ป่วยโรคตาแดงควรแยกจากคนอื่นๆ และไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับคนอื่นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาด
• ไข้เลือดออก
อาการ ไข้สูงลอย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หน้าแดง อาจมีจุดแดงเล็กๆตามลําตัวแขน ขา
วิธีป้องกัน
- ระวังอย่าให้ยุงกัดในเวลากลางวันโดยนอนในมุ้ง ทายากันยุง
- กําจัดลูกน้ําและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านทุกสัปดาห์โดยปิดฝาภาชนะเก็บน้ํา
คว่ําหรือทําลายภาชนะไม่ให้มีน้ําขัง
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อุบัติเหตุและการถูกสัตว์ร้ายมีพิษกัดต่อย
อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นช่วงน้ําท่วม ได้แก่ ไฟดูด จมน้ํา การบาดเจ็บจากการเหยียบของแหลม
หรือของมีคม อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ซึ่งหนีน้ํามาหลบอาศัยในบริเวณบ้านเรือน
วิธีป้องกัน
- ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า สับคัทเอาท์ตัดไฟฟ้าในบ้าน ก่อนที่น้ําจะท่วมถึง
- เก็บกวาดขยะ วัตถุแหลมคม ในบริเวณอาคารบ้านเรือน และตามทางเดินอย่างสม่ําเสมอ
- ระมัดระวังดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด

หากท่ านมีอาการเจ็บป่ วยให้ รีบปรึกษาแพทย์
แมลงที่อาจจะเป็นปัญหาในภาวะน้ําลด
ในสภาวะหลังน้ําลด ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วม มีโอกาสที่จะเผชิญกับ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากแมลงต่ า งๆ หลายประเภท ทั้ ง เป็ น กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ทํ า อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ แต่ ก่ อ ความรํ า คาญ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือทําให้เกิดความหวาดกลัว และกลุ่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน
และสัตว์ ซึ่งมีตั้งแต่ชนิดที่ทําให้เพียงมีอาการเป็นผื่น คัน มีอาการแพ้ จนกระทั่งที่เป็นพาหะนําโรคที่นําโรค
ต่างๆมาสู่คน เช่น ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ พยาธิหัวใจในสุนัข เป็นต้น ดังนั้นในสภาพพื้นที่ที่น้ําเริ่มลดลง
จะทําให้เกิดพื้นที่มีน้ําท่วมขังกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ที่ดังกล่าวทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นทุ่งนา ทุ่งหญ้า หรือ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคน และสัตว์ แหล่งน้ําขังไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําขังขนาดใหญ่หรือเล็ก ล้วนเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ชั่วคราวของแมลงหลายชนิดโดยเฉพาะยุงซึ่งเป็นพาหะนําโรคได้หลายโรค หรือในบางพื้นที่อาจจะ
ประสบกับปัญหาเรื่องเศษขยะมูลฝอยที่ไม่มีการจัดเก็บมาเป็นเวลานาน ก็เป็นแหล่งสะสมและกําเนิดแมลงได้
หลายชนิด หรือในบางพื้นที่ถูกรุกรานด้วยแมลงบางชนิดที่หาที่อยู่อาศัยใหม่ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ที่มีสภาพการดังกล่าวได้ตะหนัก ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น และกําจัดแมลงได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ
จึงได้รวบรวมชนิดหรือประเภทของแมลงที่อาจจะเป็นปัญหาในพื้นที่หลังน้ําลด พอสังเขปดังนี้
แมลงหรือสัตว์ข้อขาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพคนและสัตว์
1. มด
มดมีหลายชนิดทั้งเป็นแมลงทําลายผลิตผลทางการเกษตร เป็นศัตรูกับปศุสัตว์ แต่มดที่จะเข้า
มาในบ้านคนหลังน้ําลดอาจจะมีทั้งที่มาก่อความรําคาญและทําความเสียหาย โดยอาจจะมาแบ่งอาหารและแบ่ง
ที่อยู่อาศัยร่วมกับคน หรือพวกที่ทําอันตรายกับคนด้วยการกัดต่อย พร้อมกับปล่อยน้ําพิษลงไปในรอยแผลที่
กัดต่อย ทําให้บริเวณนั้นมีอาการคัน ปวดบวม หรือปวดแสบปวดร้อน และเกิดอาการแพ้ซึ่งจะมากน้อยขึ้นกับ
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อาการแพ้ของแต่ละคน อายุ และบริเวณที่ถูกกัด หรือเกิดอาการเรื้อรังที่เกิดจากแผลติดเชื้อ มดที่อาจจะพบใน
บ้าน เช่น
มดคันไฟ ปกติเป็นมดที่ทํารังอยู่ใต้ดิน บริเวณดินที่ร่วนซุย โดยบนรังนั้นจะมีทางเข้าออก
หลายทาง เมื่อน้ําได้ทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วจะเข้ามาอยู่ร่วมกับคนได้ มดชนิดนี้มีตัวสีเหลืองแดง ทํา
อันตรายกับคนโดยการกัดและการต่อยโดยการใช้เหล็กไน ผู้ที่ถูกต่อยจะมีอาการเจ็บแสบคล้ายถูกไฟลวก
หลังจากนั้นแผลจะมีอาการบวมแดงขยายวงกว้าง จุดที่ถูกต่อยจะคล้ายถูกไฟลวก และจะมีอาการคันมากเมื่อ
เกา ผิวหนังจะบวมแดงละแผ่ขยายมากขึ้น
มดละเอียด เป็นมดที่มีขนาดเล็ก ตัวสีเหลืองจนถึงน้ําตาลอ่อน ที่ทํารังอยู่นอกบ้านในดิน แต่
ชอบมาหาอาหารในบ้าน ในแต่ละรังจะมีประชากรจํานวนมาก และมีรังย่อยๆมากมายซ่อนอยู่ตามรอยแยกหรือ
รอยแตกของผนัง ช่องว่างตามกําแพง กล่องสวิตซ์ไฟ เป็นต้น เป็นมดที่หลบซ่อนเก่ง กินอาหารได้หลายชนิด
ทั้งน้ําตาล โปรตีน ซากสัตว์ที่ตายแล้ว เลือด หนอง สารคัดหลั่งของคน เป็นต้น เป็นมดที่กัดคนแล้วเกิดอาการ
คันเล็กน้อย แต่เป็นมดที่ก่อความรําคาญมาก เนื่องจากการกําจัดค่อนข้างยาก และอาจทําให้อาหารเกิดการ
ปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆได้ เนื่องจากลักษณะการกินอาหารที่หลากหลาย
มดละเอียดหรือมดเหม็น เป็นมดที่มีหัวและอกสีดํา ท้องสีน้ําตาลอ่อนๆ ทํารังบนดินร่วน
หรือบริเวณโคนต้นไม้ หลบซ่อนตามกาบใบไม้ที่มีความชื้นสูง เมื่อเข้ามาหากินในบ้านจะขับมูลออกมาปนเปื้อน
ในอาหารและมีกลิ่นเหม็น
มดง่าม เป็นมดที่มีสีน้ําตาลเข้ม กรามใหญ่ ตัวค่อนข้างใหญ่ ทํารังบนดินร่วนมีทางออกจากรู
เพียงทางเดียวและมีกองดินร่วนอยู่รอบๆ ชอบกินแมลงและเนื้อสัตว์เป็นอาหาร อาจเข้าไปหากินในบ้านได้ เป็น
มดที่กัดเจ็บคล้ายกับมดคันไฟ
มดอื่นๆ เช่น มดแดง ตัวใหญ่กัดเจ็บ มดตะนอย ตัวสีดําปนน้ําตาลเหลือง อยู่ตามต้นไม้ที่ตาย
แล้วกินเนื้อเป็นอาหาร เมื่อคนถูกกัดจะมีอาการเหมือนผึ้งต่อย เจ็บปวด บวม และต่อมาจะคันมาก
การควบคุมกําจัด
‐ ใช้วัสดุที่ หาง่ายในบ้าน เช่น แป้ง หรือผงชัน โรยตามทางเดินของมด หรือนํามั นหล่ อลื่น
น้ําส้มสายชู เทลงในช่องที่มดเดินเข้า-ออก
‐ ใช้เหยื่อพิษ สามารถทําได้ด้วยตัวเอง โดยการผสมสารเคมีกําจัดแมลงชนิดที่มีความปลอดภัย
กับคนและสัตว์เลี้ยง อย่างเช่น สารไพรีทรอยด์ ควรเลือกชนิดที่ออกฤทธิ์ช้าเพื่อให้มดมีโอกาสนําเหยื่อพิษเข้าไป
ในรัง ผสมสารเคมีเพียงเล็กน้อยเข้ากับอาหารที่มดแต่ละชนิดชอบ หรือสารเคมีชนิดอื่น เช่น กรดบอริก
,hydramethylnon, abamectin เป็นต้น ผสมกับอาหารและ วางไว้หลายๆจุด เช่น ใกล้รังมด บริเวณทางเดิน
ที่มดจะไปกินอาหาร บริเวณใกล้แหล่งน้ํา และควรเปลี่ยนเหยื่อพิษให้สดเสมอและวางไว้อย่างต่อเนื่องสักระยะ
หนึ่ง จนกระทั่งไม่มีมด ควรระวังเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงมากินเหยื่อ
‐ ใช้สารเคมีสําหรับใช้ในบ้านเรือน เช่น ชอล์กกําจัดมด ขีดรอบๆบริเวณที่มีมด หรือตามรอย
ทางเดินของมด ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งหรือถ้าเป็นบริเวณที่ไม่มีคนอยู่อาจทิ้งไว้ทั้งคืน แล้วทําความสะอาด เก็บ
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กวาดมดทิ้ง และทําความสะอาดบริเวณที่ขีดชอล์ก หรือใช้สารเคมีแบบอัดกระป๋อง ชนิดสําหรับกําจัดมด ฉีดใน
บริเวณที่พบมด หรือรังมดนอกบ้าน
‐ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งอาศัยของมดในบ้าน ทําความสะอาด สอดส่องดูแล
บริเวณที่เหมาะสมกับเป็นที่อยู่อาศัยของมด ควบคุมแหล่งที่เป็นอาหารของมด โดยจัดเก็บอาหารไว้ในที่ๆมดไม่
สามารถเข้าไปได้ เก็บกรวดเศษอาหารที่ตกหล่น และเก็บขยะทิ้งให้เรียบร้อย
2. ปลวก
หลัง จากที่ น้ํา ลดแล้ ว ปลวกจะเป็ นแมลงอี ก ชนิดหนึ่ง ที่จ ะเข้ า มาทํ า ลายโครงสร้ า งอาคาร
รวมทั้งวัสดุสิ่งของที่ทําจากไม้ เนื่องจากวัสดุมีความชื้นจากการดูดซับน้ําเป็นเวลานาน และภายในบ้านมีแหล่ง
สะสมความชื้นซึ่งเหมาะสมต่อการเป็นที่อยู่และแหล่งอาหารของปลวก และอีกอย่างการที่พื้นดินถูกน้ําท่วมจะ
เป็นสะพานที่ทําให้ปลวกเข้ามาอาศัยในบ้านคนได้ เมื่อน้ําลดสิ่งควรต้องตรวจตราโครงสร้างอาคารบริเวณที่เป็น
ไม้ บริเวณรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต หรือรอยเชื่อมต่อระหว่าผนัง เสา หรือคานต่อดิน เสา คาน ฟื้นปาร์เก้
คร่าวเพดาน คร่าวฝา วงกบ ประตู และหน้าต่าง ห้องเก็บหนังสื อ เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่าง เป็นต้น ซึ่ งบริเวณ
ดังกล่าวจะเป็นแหล่งที่จะมีปลวกมาอาศัยอยู่
การควบคุมกําจัดปลวก
ปลวกมี ช่องทางที่จะเข้ามาในบ้านหลายช่องทาง เช่น ตามรอยแตกร้าวของพื้นคอนกรี ต
บันได รอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและตัวอาคาร ท่อประปา ท่อน้ําทิ้ง ปล่องสายไฟ ดังนั้นหลักการกําจัดปลวก
มีดังนี้
‐ การใช้สารเคมีกําจัดปลวก จะด้วยวิธีฉีดพ่น หรืออัดสารกําจัดปลวกเข้าไปในพื้นดิน
ซึ่งมีสารเคมีกําจัดแมลงหลายชนิดที่ผ่านการรับรองจาก อย. แต่การปฏิบัติ ควรให้ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญใน
การการกําจัดปลวกดําเนินการจะทําให้มีความปลอดภัยมากกว่าที่เจ้าของบ้านจะดําเนินการเอง
‐ การใช้เหยื่อ เนื่องจากปลวกเป็นสัตว์สังคมเช่นเดียวกับมด จึงอาศัยหลักการเดียวกัน
คือ ให้ปลวกนําเอาเหยื่อพิษเข้าไปในรัง และสารเคมีจะทําลายปลวกตัวอื่นๆที่อยู่บนรังด้วย สารที่นําใช้เป็น
เหยื่อ เช่น สารควบคุมการเจริญเติบโต หรือสารที่ออกฤทธิ์ช้าที่มีคุณสมบัติในการดึงดูดปลวกเข้ามากิน หรือ
สารเคมีกําจัดแมลงที่ออกฤทธิ์ช้า เป็นต้น
‐ การใช้กับดักแสงไฟ เพื่อดึงดูดแมลงเม่าเข้ามาเล่นไฟ แล้วนําไปกําจัด เป็นการลด
ปริมาณที่จะผสมพันธุ์และสร้างรังใหม่ของปลวก
‐ ทํ า ความสะอาดหรื อใช้ส ารเคมีพ่ น บริเ วณพื้ น ที่ ที่ พบปลวก เมื่อ สํ า รวจพบแหล่ ง
อาหารและแหล่งอาศัยของปลวกให้กําจัดและเคลื่อนย้ายหรือขุดรังปลวก หรือวัสดุต่างๆที่จะเป็นอาหารออก
จากบริเวณนั้น
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แมลงหรือสัตว์ข้อขาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพคนและสัตว์
1. ยุง
ยุงเป็นแมลงที่จะพบมากที่สุดหลังจากน้ําลด และเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของ
คนมากที่สุดเช่นกัน เพราะในสภาวะที่น้ําลดลงก็จะเกิดสภาพที่มีน้ําท่วมขังตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งในบ้าน รอบบ้าน
หรือแม้แต่ตามทุ่งหญ้าหรือทุ่งนา ซึ่งน้ําขังเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ค่อนสะอาด หรือน้ําเสียที่มีใบไม้ เศษไม้
ทับถม หรือน้ําเน่าเสียที่มีกลิ่นเหม็น ล้วนเป็นเพาะพันธุ์ที่ดีของยุงที่เป็นพาหะนําโรค เช่น ยุงลายบ้าน ยุงลาย
สวน ยุงรําคาญ เป็นต้น
แหล่งน้ําขังที่มีลักษณะน้ําเน่าเสียที่มีสารอินทรีย์สูง ค่อนข้างมีกลิ่นเน่าเหม็น เช่น น้ําคร่ํา
ตามใต้ถุนบ้าน น้ําทิ้งจากครัวเรือน น้ําในบ่อขยะ น้ําในท่อระบายน้ําทิ้งรอบบ้าน น้ําล้างคอกสัตว์ ท่อระบายน้ํา
จากคอกสัตว์ น้ําขังในทุ่งนา ตามรอยเท้าสัตว์ที่มีน้ําขังที่อยู่ในทุ่งนา บ่อน้ําเล็กที่มีพืชน้ํา ลําธาร หรือทุ่งหญ้า
รอบๆนาข้าว สระน้ํา บ่อ หนอง คูน้ํา แหล่งน้ําขังที่พืชน้ําหรือต้นหญ้า จะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของยุงรําคาญ
ซึ่งยุงเหล่านี้เป็นพาหะนําโรค หลายโรค เช่น โรคไข้สมองอักเสบ JE โรคเท้าช้าง และโรคพยาธิหัวใจในสุนัข
เป็นต้น
แหล่งน้ําขังตามภาชนะในบ้าน และบริเวณรอบๆใกล้บ้าน ซึ่งเป็นที่ขังน้ําที่ค่อนข้างใส
และนิ่ง เช่น ถังซีเมนต์ใส่น้ํา บ่อคอนกรีตในห้องน้ํา จานรองกันมด ตุ่มน้ํากินน้ําใช้ ที่รองน้ําทิ้งใต้/หลังตู้เย็น
ที่รองน้ําทิ้งในเครื่องทําน้ําเย็น แจกัน โถน้ําเลี้ยงไม้ประดับ กระป๋อง รางน้ําฝน จานรองกระถางต้นไม้ กระถาง
ปลู ก ต้ น ไม้ ข นาดใหญ่ ตุ่ม /โอ่ ง น้ํา ที่ เ ปิ ด ฝาทิ้ ง ไว้ จะพบเป็ น แหล่ง เพาะพั นธุ์ ข องยุ งลายบ้ า น พาหะนํ า โรค
ไข้เลือดออก
แหล่งน้ําขังตามภาชนะที่อยู่รอบๆนอกบ้าน ในบริเวณที่มีต้นไม้ หรือแอ่งน้ําเล็กๆ ที่มีใบไม้
ต้นหญ้า ซึ่งน้ํามีลักษณะใส นิ่ง และมีอินทรีย์สารค่อนข้างสูง เช่น กระถางปลูกต้นไม้ที่มีน้ําขัง ถ้วยรองน้ํา
ยางในสวนยาง รอยแตกตามซอกหิน โพรงต้นไม้ รูตามต้นไม้ เช่น รูของสัตว์กัดแทะ พวกกระรอก รอยแตก
ของเปลือกไม้ ต้นไผ่ที่ถูกตั ด กาบดอกมะพร้าว ลูกมะพร้าวที่ถูกสัตว์กัดเป็นรู กะลามะพร้าว ใบมะพร้าว
ใบตาล ใบปาล์ม กาบดอกหมาก ใบไม้ร่วงบินพื้นดิน ดอกไม้ พืชที่มีกาบใบขนาดใหญ่ เช่น พลับพลึง ปาล์ม
ปักษาสวรรค์ จานรองกระถาง แจกันดอกไม้ เช่นแจกันใส่ดอกไม้ตามศาลพระภูมิหรือตามสุสาน พื้นคอนกรีต
ตามนอกบ้านที่มีน้ําท่วมขัง รางน้ําฝน ลังไม้เก็บของ ภาชนะใส่น้ําให้สัตว์เลี้ยงกิน ของเล่นเด็ก ผ้าใบพลาสติก
ตะกร้า กระทะ ถาด อุปกรณ์เครื่องมือ ถังน้ํา ฝาปิดถังน้ํา ถังน้ํามันหรือตุ่มน้ําที่คว่ํา ตุ่มใส่น้ํา เศษวัสดุเหลือ
ใช้ที่สามารถขังน้ํา เช่น ถาดโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก กระป๋องน้ําอัดลม เศษกระเบื้องถ้วยชาม ขอบปากไห
ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้ ถุงเพาะชําต้นไม้ เป็นต้น จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายสวน พาหะนําไข้เลือดออก และ
ไข้ปวดข้อยุงลาย
การควบคุมกําจัดยุง
‐ การจัดการสภาพแวดล้อมและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
ลูกน้ํายุง เช่นการทําลายภาชนะขังน้ําที่ไม่ใช้หรือดัดแปลงนําไปใช้ประโยชน์อื่น เก็บ/ทําลาย/ทําความสะอาด
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ภาชนะที่สามารถขังน้ําได้ที่อยู่บริเวณรอบๆบ้าน ปิดปากภาชนะขังน้ําด้วยตาข่าย ฝังกลบหลุมบ่อ ใส่ทรายใน
หลุมบ่อ ขจัดขยะมูลฝอยที่อุดตันตามทางระบายน้ําเสีย/ ใต้ถุนบ้าน ขจัดของเสียที่อุดตันทางระบายน้ําตาม
คอกสัตว์ ขจัดต้นหญ้าที่อยู่ริมขอบบ่อ เป็นต้น
‐ การควบคุ ม โดยการใส่ ป ลากิ น ลู กน้ํ า เช่ น ปลาหางนกยู ง ปลาหัว ตะกั่ ว ปลาหมอ
ปลากระดี่ เป็นต้น ใส่ลงในภาชนะน้ําใช้ขนาดใหญ่ สําหรับกินลูกน้ํา
‐ การใช้สารเคมีกําจัดลูกน้ํา เช่น ทรายกําจัดลูกน้ํา ใส่ในภาชนะน้ําใช้ที่ไม่สามารถปิดฝา
ได้ หรือสารกําจัดลูกน้ําแบบสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือสารกําจัดลูกน้ําที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น Bti
เหมาะกับการควบคุมยุงลาย ใส่ตามภาชนะน้ําใช้ หรือแบคทีเรียแบบ Bs เหมาะกับใส่ในแหล่งน้ําขังเน่าเสีย
กําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ เป็นต้น
‐ การพ่นควบคุมยุงโดยการใช้สารเคมีกําจัดแมลงแบบกระป๋องอัดลม โดยใช้สารเคมี
กําจัดแมลงที่มีความปลอดภัย เช่น permethrin,
keothrin,
tetramethrin,
Phenothrin,
s-bioalletthrin, resmethrin เป็นต้น พ่นในห้องที่มิดชิด ตามใต้ตู้ เตียง มุมอับต่างๆในบ้านทิ้งไว้ประมาณ
15 นาที จึงเปิดประตู หน้าต่างระบายสารเคมีออกไป และเก็บกวาดซากยุงทิ้ง
‐ การควบคุมแบบกายภาพ คือการใช้ไม้ตบยุงแบบไฟฟ้า ตบยุงที่บินมารบกวนโดยตรง
‐ การใช้กับดักแสงไฟ เช่น black light หรือ UV หรือกับดักที่มีการผลิตขึ้นมาขายตาม
ท้องตลาดที่เป็นกับดักแสงไฟ วางตามประตูเข้าบ้าน บริเวณนอกบ้าน บริเวณที่เป็ นคอกสัตว์ สําหรับดัก
ยุงรําคาญเป็นต้น
‐ การป้องกันตัวเองจากยุงกัด
o การสวมใส่เสื้อผ้าแขน-ขายาวป้องกันยุงกัด เมื่ออยู่นอกบ้าน
o การทายากันยุง โดยทาบางๆตามผิวหนังที่พ้นเสื้อผ้า ซึ่งสารทากันยุงมีหลาย
ชนิดและผลิตจากวัสดุต่างๆ เช่น ผลิตจากสารสมุนไพรชนิดต่างๆ เช่น ตะไคร้หอม มะกรูด ขมิ้นชัน แมงลัก
ยูคาลิบ และส้มโอ เป็นต้น หรือผลิตจากสารเคมีซึ่งมีสารออกฤทธิ์ เช่น DEET, picaridin, IR-3535 เป็นต้น
o การจุดยากันยุง ไว้ประตูทางเข้า-ออกบ้าน หรือใช้ยากันยุงแบบไฟฟ้าเสียบไว้
ในบ้าน
o การอยู่ในบ้านติดมุ้งลวด หรือนอนในมุ้ง/มุ้งชุบสารเคมีกําจัดแมลงเมื่อนอนใน
ห้องที่ไม่มีมุ้งลวด หรือนอนนอกบ้าน
2. แมลงสาบ
เมื่อมีเศษอาหารและสิ่งปฏิกูล ที่ทับถมเป็นกองขยะอยู่ทั่วไป จะเป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
อาศัยของแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบจะหากินตามสิ่งสกปรกและกินสิ่งสกปรก เชื้อโรคจากแหล่งสกปรก
เหล่านี้จะสะสมในระบบทางเดินอาหาร และติดตามขาหรือลําตัว เมื่อคนเริ่มเข้า แมลงสาบเข้าไปกินอาหารคน
ภายในบ้าน จะทําให้อาหารปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคที่ติดมากับแมลงสาบ และเมื่อแมลงสาบเดินไปตามที่ต่างๆก็จะ
สํารอกและถ่ายมูลตลอดเวลา ทําให้เชื้อโรคออกมาจากแมลงสาบ และปนเปื้อนตามพื้นที่ที่แมลงสาบเดิน
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ผ่ า นไป เชื้ อ โรคเหล่ า นี้ จ ะเป็ น สาเหตุ ข องโรคเกี่ ย วกั บ ทางเดิ น อาหาร หรื อ อาจเป็ น ภู มิ แ พ้ หอบหื ด หรื อ
โรคผิวหนัง และยังเป็นโฮสกึ่งกลางของพยาธิหลายชนิด แมลงสาบที่จะพบมากในสภาวะน้ําลด คือ แมลงสาบ
อเมริกัน ที่มีลําตัวขนาดใหญ่ ตัวสีแดง และบินเก่ง พวกนี้จะพบตามท่อระบายน้ํา ห้องน้ํา ในครัว ตู้กับข้าว
ห้องเก็บของ กล่องกระดาษ ตู้หนังสือ และใต้เพดาน เป็นต้น และอีกชนิดเรียกว่า แมลงแกลบ ตัวขนาดเล็ก
สีน้ําตาล พบมากตามห้องครัว ชั้นวางของ ลิ้นชัก ซอกโต๊ะ หรือช่องเก็บของ เป็นต้น
การกําจัดแมลงสาบ
‐ การควบคุมด้วยการทําความสะอาดบ้านเรือน เก็บสิ่งของที่ไม่ใ ช้ให้เป็นระเบียบ
เก็บอาหารในที่แมลงสาบเข้าไม่ได้ และเก็บกวาดเศษอาหารทิ้งนอกบ้านทุกวัน
‐ การควบคุมโดยการใช้เหยื่อ อาจใช้เหยื่อสําเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาด หรือผลิต
เองได้ง่ายๆ เช่น การให้แมลงสาบลงไปกินอาหารที่มีส่วนผสมของสารเคมีกําจัดแมลงที่อยู่ในขวด ซึ่งวิธีการนี้
ทําให้แมลงสาบตาย หรือไม่สามารถออกมาจากขวดได้
‐ การใช้สารควบคุมการเจริ ญเติบโต ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ช้าและให้ผลระยะยาว
เป็นเหยื่อให้แมลงสาบกินหรือเป็นสารแบบน้ําฉีดพ่นแมลงสาบ
‐ การใช้กล่องดักแมลงสาบ หรือบ้านดักแมลงสาบ
‐ ปิด ทางเข้ า -ออกของแมลงสาบ เช่ น ใช้ ฝ าครอบท่ อ ระบายน้ํ า ทิ้ ง ที่ อ ยู่ ใ นห้ อ งน้ํ า
ปิดรอยแตกแยกตามพนังบ้าน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นห้องน้ํา และห้องครัว
‐ การควบคุ ม ด้วยการใช้สารเคมีกําจัดแมลง วิธีการนี้ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
รูปแบบของสารเคมีที่ใช้ในการกําจัดแมลงสาบที่แนะนําให้ใช้ ดังนี้
o แบบกระป๋องอัดลม ใช้ฉีดตามที่หลบซ่อนของแมลงสาบ หรือตามแหล่งอาหาร
ของแมลงสาบ ซึ่งไม่เป็นแหล่งอาหารของคน
o การใช้กาวดักแมลงสาบที่มีสารเคมีและสารดึงดูดแมลงสาบเป็นส่วนผสม
o การใช้สารเคมีแบบฝุ่นผง ให้ใช้ในบริเวณที่ไม่สามารถใช้แบบฉีดพ่นได้
o การใช้สารเคมีแบบน้ําฉีดพ่นตามแหล่งที่อยู่ แหล่งหลบซ่อน เพื่อให้แมลงสาบ
ตามทันที หรือทิ้งให้มีฤทธิ์ตกค้างระยะยาว
3. หมัดหนู
หมัดหนูจะเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดปัญหากับคนในทางอ้อม โดยหมัดหนูจะมาพร้อมกับหนู และ
เป็นปัญหาต่อสุขภาพคนเมื่อมีหนูตายในบ้าน ซึ่งหมัดจะออกจากตัวหนูทันทีที่หนูตาย แล้วหาเหยื่อใหม่ทันที
คน หรือสัตว์เลี้ยงจะสามารถเป็นเหยื่อของหมัดหนูได้ ถ้าบังเอิญอยู่ในบริเวณนั้น หมัดหนูจะเป็นพาหะนําโรค
กาฬโรค โรคมิวรีนไทพัส เป็นต้น ดังนั้นการควบคุมหนูจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการกําจัดหมัดหนู เช่น การ
ควบคุมและลดจํานวนหนูด้วยวิธีการใช้สัตว์ล่า การใช้เหยื่อกําจัดหนูโปรโตซัว การใช้กับดักหนูแบบกรงดัก หรือ
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การไล่หนูออกจากบริเวณบ้านด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เช่น ultra-sound ไม่แนะนําให้ใช้สารฆ่าหนู เพราะหนู
ตายจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หมัดหนูระบาด
การกําจัดหมัดหนู
‐ การทําความด้วยการดูดฝุ่นในบ้าน ตามพรม หรือพื้น โดยเฉพาะที่นอนของสัตว์
‐ ใช้สารเคมีแบบกระป๋องอัดลม ซึ่งมีขายทั้งแบบสารสกัดจากพืชหรือสารเคมีกําจัด
แมลง ฉีดพ่นตามบริเวณที่เป็นมุมอับ ที่ปิดทึบ มืด และชื้น ที่เป็นที่หลบซ่อน หรือที่หากินของหนู เพื่อช่วยให้
สารเคมีไปสัมผัสกับหนูและมีพิษที่สามารถฆ่าหมัดที่ตัวหนูได้
‐ ใช้สารไล่ที่มีส่วนผสมของสารเคมีจําพวก DEET หรือ permethrin ฉีดพ่นตามเสื้อผ้า
หรือทาตามแขน และขาที่พ้นเสื้อผ้า เมื่อต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณที่เป็นที่อยู่ หรือแหล่งอาหารของหนู เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ถูกหมัดกัด
4. แมลงวัน
การควบคุมแมลงวัน
จากการที่เกิดภาวะน้ําท่วมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยขณะนี้ ทําให้การสุขาภิบาลในพื้นที่
ดังกล่าวไม่ถูกสุขลักษณะ และหลังจากน้ําลดแล้วปัญหาที่ตามมาคือเรื่องขยะมูลฝอย สิ่งขับถ่าย เศษพืช สิ่ง
ปฏิกูล ทําให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงวันนอกจากรบกวนก่อให้เกิดความรําคาญแล้ว ยังเป็นพาหะ
นําโรคทางเดินอาหารหลายชนิด และโรคผิวหนังบางชนิด การควบคุมแมลงวันสามารถทําได้หลายวิธีดังนี้
1. การควบคุมโดยวิธีการด้านสุขวิทยาและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1.1 การกําจัดและลดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน โดย
- เก็บขยะเปียกใส่ถุงรัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนําไปทําลายโดยการฝังกลบอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
- ถังขยะหลังจากเก็บขยะแล้ว อย่าปล่อยให้หมักหมมโดยเฉพาะที่ก้นถัง เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่เหมาะสมของแมลงวัน
- มูลสัตว์บริเวณที่นําสัตว์มาเลี้ยงชั่วคราว ควรกําจัดโดยการฝังกลบ หากทําไม่ได้ให้
เกลี่ยแผ่กระจายให้แห้งภายใน 3 วัน เพื่อไม่ให้แมลงวันวางไข่แล้วเจริญเป็นตัวเต็มวัย
- มูลสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์หรือพื้นที่ถาวร หากประสงค์เก็บมูลสัตว์ไว้ทําปุ๋ย
ต้องเกลี่ยให้แห้งหรือเก็บในที่ร่มและควรมีตาข่ายปกคลุมให้มิดชิด ป้องกันแมลงวันมาวางไข่หรือป้องกันแมลง
วันที่วางไข่แล้วไม่ให้สามารถออกมาภายนอกได้
1.2 การกําจัดและควบคุมแหล่งที่มีแมลงวันชุกชุม
กลิ่ น ของอาหารและสิ่ ง ปฏิ กู ล เป็ น สิ่ ง ล่ อ ให้ แ มลงวั น มารวมตั ว กั น เพื่ อ หาอาหาร
ถึงแม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ก็ตาม ดังนั้นการดูแลเรื่องความสะอาดของอาคารสถานที่
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ร่วมกับการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์สามารถจะลดความหนาแน่นของแมลงวันลงไปได้มาก เนื่องจากหากลดแหล่ง
อาหารของแมลงวันแล้ว โอกาสที่แมลงวันจะเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ย่อมลดน้อยลง
2. การควบคุมโดยการใช้สารเคมีควบคุมแมลงวัน
2.1 การควบคุมหนอนแมลงวันที่แหล่งเพาะพันธุ์
แหล่งเพาะพันธุ์ที่มีความสําคัญ ได้แก่ กองขยะเปียก จึงต้องควบคุมหนอนแมลงวัน
ในบริเวณนี้ โดยทั่วไปแมลงวันจะวางไข่และเจริญเป็นตัวหนอนใต้กองขยะหรือสิ่งปฏิกูลลึกลงไปประมาณ 5 –
15 เซนติเมตร ดังนั้นการใช้สารเคมีเพื่อควบคุมตัวหนอนต้องให้สารเคมีซึมแผ่ลงไปบริเวณดังกล่าวได้ ระหว่าง
การพ่นสารเคมีหากได้ขุดคุ้ยบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดได้ดีขึ้นสารกําจัดแมลง
ที่แนะนําใช้พ่นเพื่อควบคุมหนอนแมลงวัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สารกําจัดแมลงที่แนะนําใช้พ่นเพื่อควบคุมหนอนแมลงวัน
สารกําจัดแมลง

Trichlorfon
Fenitrothion
Diazinon
Dichlorvos
Diflubenzuron
Cyromazine
Pyriproxyfen
OP = ออร์กาโนฟอสเฟต

อัตราการใช้
(กรัม/ตาราง
เมตร)
OP
1-2
OP
1-2
OP
0.5 – 1.0
OP
0.5 – 1.0
IGR
0.5-1.0
IGR
0.5-1.0
IGR
1.0
IGR = สารยับยั้งการเจริญเติบโต

กลุ่มสาร
กําจัดแมลง

สําหรับสารเคมีที่เหมาะสมจะนํามาใช้คือ Trichlorfon 95% SP เป็นรูปแบบผงละลายน้ํา
การพ่นแบ่งตามประเภทแหล่งเพาะพันธุ์ได้ดังนี้
1) แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ข นาดเล็ ก เช่ น ถั ง ขยะที่ ห มั ก หมม กองมู ล สั ต ว์ ข นาดเล็ ก ให้ ใ ช้
Trichlorfon 95% SP น้ําหนัก 100 กรัม ผสมน้ําให้ได้ปริมาตร 10 ลิตร ฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่ 50 ตาราง
เมตร (หากเครื่องพ่นบรรจุสารเคมีที่ผสมแล้วได้ 8 ลิตร ให้ใช้ Trichlorfon 95% SP น้ําหนัก 80 กรัม ผสมน้ํา
ให้ได้ปริมาตร 8 ลิตร ฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางเมตร) ดังนั้นพื้นที่ 1 ตารางเมตรจะใช้สารเคมีที่ผสม
แล้ว 200 มิลลิลิตร พ่นบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน
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2) แหล่งเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่ เช่น บ่อกําจัดขยะที่ยังมิได้ฝังกลบ กองขยะเปียกที่หมักหมม
บริเวณพื้นที่กว้าง โดยทั่วไปจะมีความลึกและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สําคัญของแมลงวัน จําเป็นต้องใช้เครื่องพ่น
อัดแรงดันที่ทํางานโดยเครื่องยนต์เช่นเดียวกับเครื่องพ่นที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ ใช้สารเคมี Trichlorfon 95%
SP น้ําหนัก 100 กรัม ผสมน้ํา 50 ลิตร ฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร ดังนั้นพื้นที่ 1 ตารางเมตร
จะใช้สารเคมีที่ผสมแล้ว 1 ลิตร พ่นบริเวณดังกล่าว
การพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมหนอนแมลงวันบริเวณดังกล่าวควรทําทุก 1 – 2 สัปดาห์
2.2 การพ่นสารกําจัดแมลงฤทธิ์ตกค้างทีแ่ หล่งเกาะพัก
วิธีการนี้ควรใช้เมื่อจําเป็น เนื่องจากแมลงวันสามารถพัฒนาการต้านทานได้ดีกว่า
วิธีการควบคุมตัวเต็มวัยด้วยวิธีการอื่น ๆ การดําเนินการใช้เครื่องพ่นชนิดอัดลม ควรพ่นแหล่งเกาะพักใน
อาคาร เนื่องจากหากพ่นสารกําจัดแมลงนอกอาคารโอกาสที่สารกําจัดแมลงจะสลายตัวเนื่องจากแสงแดดหรือ
การชะล้างโดยน้ําฝนเป็นไปได้มาก จึงนิยมใช้เฉพาะตามอาคาร โรงเรือนของฟาร์มปศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ทําการ
พ่นทุก 2 - 3 เดือน อัตราการใช้สารกําจัดแมลง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สารกําจัดแมลงที่ใช้พน่ ให้มีฤทธิ์ตกค้างเพือ่ ควบคุมแมลงวัน
สารกําจัดแมลง

กลุ่มสารกําจัด
แมลง

ความเข้มข้น
สารออกฤทธิ์ (%)

อัตรา
(กรัม/ตาราง
เมตร)
0.03
0.025
0.1
0.03
0.02
0.40
2.0
0.03
0.03
0.2

Alpha-cypermethrin
PY
0.075
Bifenthrin
PY
0.0625
Cypermethrin
PY
0.25
Cyfluthrin
PY
0.075
Deltamethrin
PY
0.05
Diazinon
OP
1
Fenitrothion
OP
4
Lambda-cyhalothrin
PY
0.075
Zeta-cypermethrin
PY
0.075
Bendiocarb
C
0.5
OP = ออร์กาโนฟอสเฟต
C = คาร์บาเมต
PY = ไพรีทรอยด์
หมายเหตุ ผสมสารเคมีให้ได้ความเข้มข้นที่กําหนด พ่นตารางเมตรละ 40 มิลลิลติ ร จะได้อัตราที่กําหนด

14

2.3 การใช้สารกําจัดแมลงชุบวัสดุแขวน
แมลงวันมีนิสัยชอบเกาะพักตามเชือก ลวด สายไฟ พบว่าแมลงวันชอบเกาะพัก
วัสดุที่แขวนในแนวตั้งแนวดิ่งมากกว่าวัสดุวางในแนวราบ จุดเกาะพัก มักจะอยู่ในร่มมากกว่ากลางแจ้ง การใช้
สารกําจัดแมลงชุบวัสดุแขวนสามารถทําได้ทั้งในฟาร์มปศุสัตว์ ตลาด ร้านค้า วิธีการนี้ทําได้ง่าย ราคาถูกที่สุด
มีฤทธิ์ตกค้างอยู่ได้นาน และการพัฒนาความต้านทานเป็นไปได้ค่อนข้างช้ากว่าวิธีการพ่นสารเคมีมีฤทธิ์ตกค้าง
วิธีการโดยใช้เชือกป่านหรือวัสดุที่เหมาะสมยาวประมาณ 1-2 เมตร แล้วแต่ความสูงของอาคาร ชุบน้ําตาลผสม
สารทําให้มสี ีดํา ผสมด้วยสารเคมี เช่น diazinon หรือ fenitrothion หรือ pirimiphos-methyl ความเข้มข้น
8-10% โดยเปลี่ยนวัสดุนี้ทุก 2-3 เดือน
2.4 การใช้เหยื่อพิษ (Toxic baits)
วิ ธีก ารนี้ จั ด เป็น วิ ธี ก ารที่ ค่ อ นข้ า งเก่ า แก่ มีก ารนํ า มาใช้ ตั้งแต่ ก่อ นที่ จะมี ก าร
สังเคราะห์สารกําจัดแมลงประเภทสารอินทรีย์ การทําเหยื่อพิษมีหลายวิธี แต่วิธีการที่เหมาะสมจะ
นํามาใช้ได้แก่ Dry scatter bait เป็นเหยื่อชนิดแห้งเคลือบด้วยน้ําตาลหรืออาหารชนิดอื่นผสมสารเคมีกําจัด
Dichlorvos,
แมลง ใส่ภาชนะวางแผ่กระจายให้แมลงวันมาดูดกิน สารเคมีที่นํามาใช้ได้แก่ Diazinon,
Malathion, Trichlorfon, Propoxur ความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ประมาณ 2% การใช้เหยื่อพิษ
สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งคือให้ห่างไกลจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
2.5 การพ่นแบบฟุ้งกระจายครอบคลุมพืน้ ที่กว้าง เพื่อฆ่าตัวเต็มวัย
เนื่องจากแมลงวันเป็นแมลงบินที่มีขนาดใหญ่ ว่องไว บินได้รวดเร็ว การใช้
เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่น ULV จะได้ผลน้อย เนื่องจากละอองเล็กเกินไปทําให้ฟุ้งในอากาศลงสู่พื้นผิว
ที่แมลงวันเกาะพักเพียงเล็กน้อย และแมลงวันอาจได้รับสารเคมีไม่พอเพียงที่จะฆ่าได้ ดังนั้นหากจําเป็นต้องพ่น
สารเคมีในพื้นที่กว้างเพื่อควบคุมตัวเต็มวัยแมลงวัน ควรใช้เครื่องพ่นแบบ Mist Blower ซึ่งมีขนาดละออง
ประมาณ 50 – 100 ไมครอน
การใช้เครื่องพ่น Mist Blower ควรปรับอัตราการไหล อยู่ในช่วง 30 – 40 ลิตร
ต่อชั่วโมง อัตราการพ่น 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 hectare (6.25 ไร่ หรือ 10,000 ตารางเมตร) อัตราการผสมโดยทั่วไป
ใช้อัตราการผสมเช่นเดียวกับการผสมเพื่อพ่นหมอกควัน แต่ใช้สารเคมีผสมกับน้ํา การพ่นชนิดนี้เหมาะสําหรับ
พ่นนอกบ้านหรืออาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย เนื่องจากอาจทําให้เปรอะเปื้อนพื้นบ้านได้
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ตารางที่ 3 สารเคมีทใี่ ช้พน่ เพื่อฆ่าแมลงวันในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่อง Mist Blower
Insecticide

Dosage (g. a.i. /ha)
Cyfluthrin
2
Deltamethrin
0.5–1.0
Permethrin
5–10
Zeta-cypermethrin
2
Diazinon
340
Dichlorvos
340
Malathion
670
Pirimiphos methyl
250
การใช้สารเคมีพ่นเพื่อฆ่าแมลงวันในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่อง Mist Blower อาจใช้
สารเคมี สู ต รผสม ที่ มีฤ ทธิ์ ส ลบสู งหรือ สารเสริ ม ฤทธิ์ กลุ่ ม piperonyl
butoxide จะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพได้ดี โดยสามารถแก้ปัญหาแมลงวันต้านทานต่อสารเคมีบางกลไกได้

แนวทางปฏิบัติสาํ หรับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันควบคุมยุงพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วม
จากสภาวะการน้ําท่วมอย่างกว้างขวางหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อนําโดยแมลง จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความช่วยเหลือประชาชน และป้องกันโรคติดต่อนําโดยแมลงที่อาจเกิดขึ้นได้ การดําเนินการป้องกันควบคุมโรค
แบ่งออกเป็น 2 ระยะกล่าวคือ
ระยะน้ําท่วม
เป็นระยะที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินอย่างมาก
การป้องกันตนเองจากแมลงพาหะนําโรคของผู้ประสบภัยอาจยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อ
การป่วยเป็นโรคติดต่อนําโดยแมลง การป้องกันควบคุมแมลงพาหะนําโรคอาจทําได้โดย
1. การป้องกันตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดยุงเข้ากัดคน วิธีการได้แก่
1) การใช้มุ้ง พื้นที่ที่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วมยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือน บางส่วนอาจ
ไม่มีมุ้งหรือมีมุ้งแต่สูญหายขณะน้ําท่วม หากสนับสนุนมุ้งให้ประชาชนได้ จะช่วยให้ป้องกันโรคและเหตุรําคาญ
ได้มาก มุ้งที่สนับสนุนให้ประชาชนควรเป็นมุ้งที่มีขนาดตา จํานวน (ช่องโปร่ง) ไม่น้อยกว่า 13 x 13 ช่อง
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ต่อพื้นที่มุ้ง 1 ตารางนิ้ว หรือ MESH เท่ากับ 169 ขนาด กว่าง x ยาว x สูง เท่ากับ 180 x 190 x 150
เซนติเมตร เนื่องจากสามารถป้องกันยุงและแมลงอื่นได้ด้วย
2) การใช้ยาทากันยุง เหมาะสําหรับประชาชนที่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากบ้านเรือนเนื่องจาก
น้ําท่วม ไม่มที ี่พักถาวรและไม่สะดวกต่อการกางมุ้งนอน ยากันยุงที่ใช้ทาจะมีฤทธิ์ขับไล่ยุงได้นานประมาณ 6
ชั่วโมง สารออกฤทธิ์ของยากันยุงมีหลายชนิดด้วยกัน ที่พบมากในท้องตลาดส่วนใหญ่ใช้ DEET เป็นสารออก
ฤทธิ์ แนะนําให้ใช้ในเด็กที่มอี ายุ 4 ปีขึ้นไป มีทั้งรูปแบบแป้ง แผ่นผ้า โลชั่น สเปรย์ เป็นต้น ส่วนสารออก
ฤทธิ์ไล่ยุงชนิดอื่น ๆ ได้แก่ IR3535 แนะนําให้ใช้ในเด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป มีทั้งรูปแบบโลชั่น สเปรย์ สาร
ออกฤทธิ์ชนิดนี้จะมีความปลอดภัยสูงกว่า DEET แต่ราคาจะแพงกว่าด้วย
2. การกําจัดลูกน้ํา วัตถุประสงค์เพื่อลดความหนาแน่นของลูกน้ํา ดําเนินการโดย
1) ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่น้ําท่วมไม่ถึงได้เข้าใจ อันตรายของยุงพาหะนําโรค ความจะเป็นที่ต้องทําลายแห่งเพาะพันธุ์ยุงและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดยให้ประชาชนหมั่นตรวจดูภาชนะที่อาจขังน้ํา
ได้ หรือแอ่งน้ําที่ยุงสามารถวางไข่ได้เพื่อทําลายทุกสัปดาห์
2) ใส่ทรายกําจัดลูกน้ํา พื้นที่หรือบ้านที่น้ําท่วมไม่ถึงและมีภาชนะน้ําใช้ เป็นแหล่งที่ยุง
สามารถลงไปวางไข่ได้ หากภาชนะขังน้ํานั้นไม่สามารถใช้มาตรการอื่นควบคุมลูกน้าํ ได้ จําเป็นต้องใส่ทราย
กําจัดลูกน้ําเพื่อควบคุมลูกน้าํ ยุง การใส่ทรายเทมีฟอสกําจัดลูกน้ําให้มีความเข้มข้น 1 ppm กล่าวคือ ใช้ทราย
เทมีฟอส 1% 20 กรัมต่อน้ําปริมาตร 200 ลิตร ความถี่ในการใส่ ประมาณ 3 เดือนขึ้นอยู่กับการใช้น้ํา หาก
พบลูกน้ําให้ใส่ทรายกําจัดลูกน้ําซ้ํา
3) ปิดภาชนะเก็บน้ําให้มิดชิด น้ําดื่มน้ําใช้ในสภาวะการเช่นนี้ เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องดูแลและ
นํามาใช้เพื่อการบริโภค ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดควรปิดภาชนะให้มิดชิดอย่าให้ยุงลงไปวางไข่ เพื่อไม่ต้องใช้มาตรการ
อื่นมาควบคุมลูกน้ํายุง
3. กําจัดตัวเต็มวัย วัตถุประสงค์เพื่อลดความหนาแน่นของยุงโดย
1) พ่นหมอกควันเพื่อลดปัญหาการแพร่โรคหรือก่อความรําคาญแก่ประชาชนผู้ประสบภัย
ซึ่งต้องเคลื่ อนย้ ายมาอยู่ร วมกั นและไม่ มีมุ้ งหรือไม่สามารถกางมุ้ งนอนได้ ให้ทําการพ่นหมอกควัน ให้กับ
ประชาชนกลุ่มดังกล่าว ตั้งแต่เวลาพลบค่ําเนื่องจากยุงที่ก่อให้เกิดความรําคาญมักหากินตั้งแต่เวลาพลบค่ําเป็น
ต้นไป และยุงชนิดนี้บินหากินเลือดห่างจากแหล่งเพาะพันธุ์มากกว่า 1 กิโลเมตร ดังนั้นให้ทําการพ่นสัปดาห์
ละ 1-2 ครั้ง สารเคมีแนะนําให้ใช้ เดลต้ามิทริน 0.5% สูตรผสม นํามาผสมน้ํามันดีเซล อัตราส่วน สารเคมี :
น้ํามันดีเซล 1: 49 สารเคมีที่ผสมแล้ว 5 ลิตร พ่นได้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร (6.25 ไร่)
หากใช้สารเคมีกําจัดแมลงชนิดอื่น โปรดใช้สารเคมีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และใช้อัตราที่ระบุตามฉลาก
2) พ่นหมอกควัน/ยูแอลวี เนือ่ งจากสภาวการณ์เช่นนี้ประชาชนจะมีการป้องกันตนเองจาก
ยุงได้ค่อนข้างต่ํา กรณีที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ให้ดําเนินการควบคุมยุงรอบบ้านผู้ป่วยไม่รัศมีไม่น้อยกว่า
100 เมตร ภายในตามมาตรฐานการคบคุมโรคไข้เลือดออก การพ่นหมอกควันอัตราผสมสารเคมีเช่นเดียวกับ
การผสมสารเคมีข้างต้น สําหรับการพ่นยูแอลวี แนะนําให้ใช้เดลต้ามิทริน 0.5% สูตรผสม ผสมน้ํามันดีเซล
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อัตราส่วน สารเคมี : น้ํามันดีเซล 1: 49 สารเคมีที่ผสมแล้ว 1 ลิตร พ่นได้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10,000
ตารางเมตร (6.25 ไร่) หรือหลังคาเรือนละประมาณ 40 มิลลิลิตร หากใช้สารเคมีกาํ จัดแมลงชนิดอื่นโปรดใช้
สารเคมีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใช้อัตราที่ระบุตามฉลาก
ระยะน้ําลด
1. ป้องกันตนเอง
1) การใช้มุ้ง ดําเนินการสนับสนุนมุ้งให้แก่ประชาชนสําหรับบ้านที่ไม่มีมุ้งลวดและยังขาด
มุ้งกางนอน
2) ใช้ ย าทากั น ยุ ง
เนื่ อ งจากประชาชนจะได้ รั บ การปกป้ อ งจากยุ ง โดยใช้ มุ้ ง แล้ ว
การสนับสนุนให้ใช้ยาทากันยุงจะเน้นกลุ่มผู้ป่วย/สงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการแพร่เชื้อจาก
ผู้ป่วยไปสู่ประชาชนปกติ
2. ควบคุมลูกน้ํา
1) ลดแหล่งเพาะพันธุ์โดยปรับปรุงสิ่งแวดล้อม หลังจากน้ําลดลงแล้วยังคงมีน้ําขังตามแหล่ง
น้ําธรรมชาติ ซึ่งอาจเน่าเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงรําคาญ ภาชนะขังน้ําที่ถูกพัดพามาติดตามบ้านเรือน
หรือพื้นที่สาธารณะและอาจยังมีน้ําขังอยู่ หากฝนตกลงมาภาชนะหรือเศษวัสดุสามารถขังน้ําและเป็นแหล่ง
เพาะพั น ธุ์ ข องยุ ง ลาย ดั ง นั้ น เจ้ า ของบ้ า นเรื อ น ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรตระหนั ก ให้
ความสําคัญและดําเนินการเก็บรวบรวม ทําลาย หรือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่อไป
2) ปรับปรุงลอกท่อระบายน้ํา และเปิดแหล่งน้ําขัง หลังจากน้ําลดแล้วมักจะมีการทําความ
สะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเท้า ตลาด เศษดิน โคลนจะไหลลงสู่ทางระบายน้ําทําให้ท่อระบาย
น้ําเกิดการขังน้ํา อุดตัน จะเป็นต้องขุด ลอก ทําความสะอาด ท่อ/ทางระบายน้ําให้ไหลผ่านได้สะดวก ไม่ขัง
เน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง
3) ปล่อยปลากินลูกน้ํา หลังจากน้ําลดลงแล้วแหล่งน้ําขังตามธรรมชาติยังคงมีอยู่ หากไม่
สามารถกลบถมได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสมควรนําการควบคุมแบบชีวะวิธีมาใช้ การปล่อยปลากิน
ลูกน้ําในแหล่งน้ําเป็นมาตรการหนึ่งที่สมควรนํามาใช้ จํานวนปลาที่ปล่อยขึ้นอยู่ขนาดแหล่งน้ํา โดยทั่วไปจะ
ปล่อยแหล่งละประมาณ 100 ตัวขึ้นไป
4) ปิดภาชนะให้มิดชิด หลังจากภาวะน้ําท่วมลดลงมามักจะมีการทําความสะอาดภาชนะ
เก็บน้ําเช่น โอ่ง และมีการกักเก็บน้ํากินน้ําใช้ บางสภาพไม่เหมาะแก่การใช้ปลากินลูกน้ํา ใส่สารเคมีกําจัด
ลูกน้ํา การปิดภาชนะขังน้ําให้มิดชิด จะลดการเกิดลูกน้ํายุงได้มาก สิ่งที่ต้องเน้นย้ําคือการปิดภาชนะต้อง
มิดชิดอย่างดี เนื่องจากยุงลายมีนิสัยที่จะสอดแทรกลงไปเพาะพันธุ์ในภาชนะขังน้ําได้ดี
5) ใส่ปลากินลูกน้าํ ในภาชนะขังน้ําขนาดใหญ่ ภาชนะขังน้ําขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถปิดให้
มิดชิด ได้แก่ อ่างซิเมนต์น้ําอาบในห้องน้ํา การใช้สารเคมีค่อนข้างสิ้นเปลืองและบางคนอาจไม่ยอมรับ ปลากิน
ลูกน้ําเป็นการควบคุมทางชีวะวิธีที่เหมาะสม อาจใส่ปลาไว้ตลอดโดยคัดเลือกเฉพาะตัวผู้เพื่อลดปัญหาการแพร่
พันธุ์ อาจใส่ปลาไว้ตลอดหรือนําปลามาใส่ปล่อยทิ้งไว้ 2 วัน เพื่อให้ปลาได้มีโอกาสไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกว่า จํานวนปลาที่ใส่ 2 – 4 ตัวต่อภาชนะขังน้ําก็เพียงพอ
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6) ใส่ทรายกําจัดลูกน้ํา บางสภาพแวดล้อมอาจไม่เหมาะแก่การใช้มาตรการอื่น จําเป็นต้อง
ใส่ทรายกําจัดลูกน้ํา การใส่ทรายกําจัดลูกน้ําเทมีฟอสให้มีความเข้มข้น 1 ppm กล่าวคือ ใช้ทรายเทมีฟอส 1%
20 กรัมต่อน้ําปริมาตร 200 ลิตร
3. กําจัดตัวเต็มวัย
1) พ่นหมอกควัน/ยูแอลวี หลังจากน้ําเริ่มลดลง แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงหลายชนิดจะเพิ่มขึ้น
หากจะกําจัดยุงให้ลดลงทําได้ค่อนข้างยาก วิธีที่เหมาะสมคือต้องลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แต่การพ่นหมอกควัน/
ยูแอลวี จะดําเนินการเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ดําเนินการตามมาตรฐานการควบคุมโรคไข้เลือดออก
2) สเปรย์กระป๋องกําจัดแมลง หลังจากน้ําลดลง ประชาชนนอกจากจะได้รับผลกระทบจาก
ยุงแล้ว จะมีแมลงต่าง ๆ มารบกวนเช่น มด แมลงสาบ แมลงวัน หากสามารถสนับสนุนสเปรย์กระป๋องกําจัด
แมลงได้ จะช่ ว ยลดปัญ หาแมลงทางสาธารณสุ ข ได้ ม าก เนื่ อ งจากหากให้ ป ระชาชนหาซื้อ เองมาใช้ บาง
ครอบครัวอาจไม่มีกําลังทรัพย์พอที่จะจัดหา
การควบคุมยุงพาหะนําโรคมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดความหนาแน่นของลูกน้ําและยุง กําจัดยุง
ก่อนที่จะแพร่เชื้อ ลดโอกาสยุงเข้ากัดคน ผลที่ได้รับคือลดการแพร่โรคติดต่อที่นําโดยยุง

19

การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
หลังน้ําลด

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
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การปรับปรุงสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมหลังน้ําลด
การปรั บ ปรุ งด้ า นสุขาภิ บ าลหลัง น้ําลด เพื่อป้อ งกันการระบาดของโรคติ ดต่อจากอาหาร
น้ําและ แมลงต่างๆ ดังนั้นต้องทําการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทันทีหลังน้ําลด ได้แก่
1. การจัดการขยะหลังน้าํ ลด
1.1 เก็บรวบรวมขยะที่ถูกน้ําที่พัดเข้ามาในบ้านเรือนขณะน้ําท่วม รวมทั้งสิ่งของในบ้านเรือน
ที่เสียหายจากน้ําท่วม เช่น ที่นอน หมอน ฯลฯ เพื่อมิให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง
นําโรค ควรกําหนดสถานที่เก็บรวบรวมขยะในชุมชนและประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการ
นําไปกําจัด
1.2 อาจจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ทําความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) เพื่อรวมแรง
ร่วมใจในการทําความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสถานที่สาธารณะ
1.3 ประสานงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ การขน
และการนําไปกําจัด รวมทั้งอุปกรณ์ทําความสะอาด
1.4 ในการกําจัดขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องรีบขนย้ายขยะจากสถานที่รวบรวม
ขยะชั่วคราวขณะเกิดน้ําท่วมไปยังสถานที่กําจัดขยะและทําการกําจัดอย่างถูกต้องต่อไป ในกรณีสถานที่กําจัด
ขยะมี ปัญ หาเรื่ อ งกลิ่น เหม็ น และแมลงวั น อาจใช้ จุ ลิ น ทรีย์ ช่ว ยในการแก้ ไ ขปั ญ หา เช่ น การใช้ จุลิ น ทรี ย์
ที่มีคุณสมบัติพิเศษขององค์การเภสัชกรรม (GPO Mekaklean Plus) ชนิดผงผสมในน้ําสะอาดทิ้งไว้อย่างน้อย
4 ชั่ วโมง โดยใช้ ใ นอัต ราส่ วน 1 กรัม ต่ อขยะ 1 ตัน (1,000 กิ โลกรัม ) นําไปฉีดพ่น ให้ทั่วถึงบนกองขยะที่
เข้ามาใหม่
1.5 ขยะถุงดําที่บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องนําไปกําจัด โดยวิธีฝังกลบในหลุมฝังกลบหรือการขุดหลุม
ฝังในสถานที่เหมาะสม
2. การจัดการสิ่งปฏิกูลหลังน้ําลด
2.1 หากพบว่าส้วมเต็มหรือราดน้ําไม่ลง ให้ทําการสูบสิ่งปฏิกูลในถังบําบัด สิ่งปฏิกูลด้วยรถ
สูบสิ่งปฏิกูลนําไปกําจัดในสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถประสานขอรับการสนับสนุนได้จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ หรืออาจใช้จุลินทรีย์ที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษขององค์การเภสัชกรรม (GPO Mekaklean
Plus) ชนิดผงผสมในน้ําสะอาดทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง โดยใช้ในอัตราส่วน 5 กรัม โดยจุลินทรีย์จะช่วยในการ
ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล และลดกลิ่นเหม็น
2.2 ล้างทําความสะอาดเก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ทตี่ กค้างในบริเวณห้องส้วมด้วยน้ําผสม
ผงซักฟอก
2.3 ซ่อมแซมระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลของส้วมที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
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3. การจัดการแหล่งน้าํ ท่วมขัง
น้ําท่วมขังมักก่อให้เกิดปัญหาเน่าเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนํา
โรค การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังและน้ําเน่าเสียที่สําคัญคือ การไม่ทิ้งขยะที่ย่อยสลายได้ ในแหล่งน้ําและการเก็บ
ขยะออกจากแหล่งน้ํา และท่อระบายน้ําที่อุดตัน สําหรับการบําบัดน้ําเสียที่ท่วมขังหรือแหล่งน้ําสาธารณะเน่า
เสียอาจใช้ EM หรือจุลินทรีย์ทีมีคุณสมบัติพิเศษขององค์กรเภสัชกรรม (GPO Mekaklean Plus) ใส่ในแหล่ง
น้ําเสียในอัตราส่วน 1 กรัม ต่อ น้ําเสีย 1 ลูกบาศก์เมตรโดยอาจใช้ครั้งเดียวหรือใช้ซ้ําได้ทุก 7 วันขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น หากต้องการกําจัดกลิ่นเหม็นอย่างเดียว อาจใช้เพียงครั้งเดียว
4. การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
การปรั บ ปรุ ง ฟื้ น ฟู ส ภาพตลาดที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายให้ ก ลั บ สู่ ภ าวะปกติ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
ตามหลักสุขาภิบาลอาหารเป็นการป้องกันการเกิดการระบาดของโรค ไม่เป็นแหล่งรังโรค ในกรณีตลาดถูกน้ํา
ท่วม ควรดําเนินการสํารวจและจัดทําทะเบียนรายชื่อตลาดที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ําท่วม เพื่อกําหนดพื้นที่หรือจุดที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือต้องทําความ
สะอาดได้อย่างเหมาะสม
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. สํารวจและจัดทําทะเบียนตลาดที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมและจัดลําดับความเสียหาย
เพื่อทําการฟื้นฟูและล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
2. จัดทําแผนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ รถยนต์สูบน้ํา กําลังคน โซดาไฟ ผงคลอรีน
ฝักบัวรดน้ํา สายยาง แปรงถูพื้น รองเท้าบูท
3. ดําเนินการในพื้นที่เป้าหมายตามขั้นตอนและวิธีการล้างตลาด
3.1 กวาดรวบรวมเศษขยะบริเวณทั่วไปและบริเวณรางระบายน้ํา
3.2 ใช้รถยนต์สูบน้ํา แรงดันสูง ฉีดล้างในส่วนที่ไม่สามารถใช้ไม้กวาดเข้าถึงและคราบดิน
ที่เกาะติดและเศษขยะตกค้าง
3.3 ใช้น้ํายาทําความสะอาดหรือผงซักฟอกในการล้างทําความสะอาดบนแผง กรณี
บริเวณหรือพื้นที่มีคราบไขมันจับ ใช้น้ําผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้
แปรงลวดถูช่วยในการขจัดคราบไขมัน ถ้ามีไขมันจับหนาโซดาไฟชนิด 96% ปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ํา ½ ปี๊บ
(10ลิตร) ถ้าไขมันน้อยโซดาไฟชนิด 96 % ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ํา ½ ปี๊บ(10ลิตร) ทิ้งไว้ 15-20 นาที
3.4 ใช้น้ําสะอาดฉีดล้างสารเคมีและสิ่งสกปรกออกให้หมด
3.5 ใช้น้ําผสมผงปูนคลอรีน ตามอัตราที่กําหนดผงปูนคลอรีน60% อัตราส่วน 1 ช้อนชา
ต่อน้ํา 1 ปี๊บ (20ลิตร) โดยละลายผงปูนคลอรีนในถ้วยแก้วและให้ตกตะกอนใช้ส่วนที่เป็นน้ําใสใส่ฝักบัวรด
บริเวณแผง เขียงและบริเวณทั่วไป
3.6 ทําความสะอาดบริเวณห้องส้วมและที่พกั ขยะด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาทําสะอาด
และราดด้วยน้ําผสมคลอรีน(ผงปูนคลอรีน60 อัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ํา 1 ปี๊บ (20ลิตร)
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5. วิธีการล้างบ่อน้ําตืน้
1. เก็บเศษใบไม้ และเศษวัสดุตา่ งๆ ในบ่อออกให้หมด
2. ถ้าน้ําในบ่อขุ่นมาก ให้ใส่สารส้มกวนให้น้ําตกตะกอน
3. สูบน้ําในบ่อออก เพื่อให้น้ําใสเข้ามาแทนที่ และเพื่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของ
คลอรีน
4. เตรียมน้ําปูนคลอรีน ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (รายละเอียดดังตางรางที่ 1 )
ในภาชนะ
5. นําน้ําปูนคลอรีนส่วนที่เป็นน้ําใสเทลงบ่อ ราดและกวนให้ทวั่ บ่อ ทิ้งไว้ 30 นาที
6. สูบน้ําจากบ่อ ฉีดล้างคราบตะไคร่น้ํา และคราบสกปรกทั้งภายใน และภายนอกวง
ขอบบ่อ (ควรใช้แปรงขัดให้สะอาด)
7. สูบน้ําออกจากบ่อให้หมด หรือให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
8. ปล่อยทิ้งไว้ให้ซึมออกมาใหม่ ตรวจหาคลอรีนอิสระคงเหลือให้อยู่ ระหว่าง 0.5-1 พีพีเอ็ม
ในกรณีที่น้ําซึมออกมามีความขุ่นให้เติมสารส้มละลายน้ําจนอิ่มตัว แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้นอนก้น เมื่อน้ําตกตะกอน
ดีแล้วนําส่วนที่ใสมาตรวจหาสารคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา
9. แนะนําเจ้าของบ่อให้ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของบ่อที่ชํารุด เช่น ชานบ่อ วงขอบบ่อ
และยารอยต่อต่างๆ
10. กรณีบ่อไม่มีวงขอบต้องระมัดระวังการทรุดตัวของบ่อและการร่วงหล่นของอุปกรณ์ต่าง ๆ
การใช้ผงปูนคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในบ่อน้าํ ตืน้ ความเข้มข้นของคลอรีน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ppm) ต่อความลึกของน้ํา 1 เมตร (ใช้ในกรณีที่เป็นบ่อทรงกลม)
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณการใช้ปนู คลอรีน
เส้นผ่าศูนย์กลาง ผงปูนคลอรีนชนิด ผงปูนคลอรีนชนิด ผงปูนคลอรีนชนิด ผงปูนคลอรีนชนิด
ของบ่อน้าํ
25%
60%
65%
70%
(ขอบบ่อด้าน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
ใน)
กรัม ช้อนโต๊ะ
กรัม ช้อนโต๊ะ กรัม ช้อนโต๊ะ
กรัม ช้อนโต๊ะ
0.80 ม.
100.4
7
41.8
3
38.6
3
35.8
2.5
0.90 ม.
127.9
9
53
4
48.9
3.5
45.4
3
1.0 ม.
157.2
11
65.5
5
60.5
4
56.1
4
1.20 ม.
226.2
16
94.3
7
87
6
80.7
5.5
1.50 ม.
353.6
25
147
11
136
9.5
126
9
2.0 ม.
628.6
45
261.9
19
241.7
17
224.5
16
2.50 ม.
928.2
70
409
29
377.5
27
350.8
24
3.0 ม.
1414.2 101
589
42
543.9
39
505
36
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แนวทางการดําเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา หลังจากน้ําลด
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. สํารวจความเสียหายของแหล่งสะสม จําหน่าย และผลิตอาหาร เช่น ตลาดสด ตลาดนัด
แผงลอย การบริการอาหารในงานชุมนุมต่างๆ เช่น จุดพักพิงชั่วคราว โรงงานผลิตอาหาร เน้นโรงงานที่ผลิต
อาหารสู่ผู้บริโภคโดยตรงและมีโอกาสที่พนักงานจะใช้มือสัมผัสอาหารได้มาก หรืออาหารที่พร้อมบริโภคโดยไม่
มีการปรุงสุกก่อนนํามารับประทาน เช่น โรงงานไอศกรีม โรงงานน้ําแข็ง-น้ําดื่ม โรงงานขนมจีน โรงงาน
เบเกอรี่ ประเภทขนมไส้ครีมต่างๆ เป็นต้น
2. สะสางวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายจากการแช่น้ํา ถ้าพบว่ามีสภาพชํารุดมาก
ซ่อมแซมไม่ได้ หรือมีความชื้นสูงต้องทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เป็นการเสี่ยงต่อการปนเปื้อนได้
3. ทําความสะอาดจุดเสี่ยงหรือแหล่งสะสมสิ่งสกปรก เช่น ทางระบายน้ํา ถังขยะ ส้วม พื้น
อุปกรณ์ภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหาร หรือจุดเสี่ยงของสถานที่จําหน่ายอาหาร เช่น บริเวณห้องครัว เขียง
แผงในตลาด ฯลฯ
วิธีการทําความสะอาดโดยการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล และต้องฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
ในขั้นตอนสุดท้ายของการทําความสะอาด (รายละเอียดในการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล)
4. ให้ความรู้ผู้สัมผัสอาหารเน้นด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล และการหมั่นล้างมือด้วยสบู่ก่อนการ
เตรียมปรุง/ประกอบอาหาร รวมทั้ง ก่อนและหลังการรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ํา หรือสัมผัสสิ่ง
สกปรกต่างๆ รวมถึงการหยิบจับอาหารสด เช่น เนื้อสัตย์ อาหารทะเล และหลังการสูบบุหรี่
5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการในการบริโภคอาหารปรุงสุกและอุ่นให้ร้อนอย่าง
ทั่วถึงทุกมื้อ ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
แนวทางการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร
การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารโดยใช้น้ํายาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม ในการตรวจหาโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหารเพื่อหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่นําไปสู่การ
ดําเนินการป้องกัน ควบคุมด้านความสะอาด ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับอาหารได้
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ชุดตรวจสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร/ภาชนะสัมผัส/สภาวะสุขาภิบาล (อ13)

1. ชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

2. ทําความสะอาดพื้นถาดที่ใช้วาง
อุปกรณ์ มือทั้ง 2 ข้าง มีดสําหรับตัด
แถบรัดปากขวด ด้วยสําลีชุบ
แอลกอฮอล์ 70%

3.ทําความสะอาดรอบฝาขวด และคอขวด
บริเวณแถบรัดปากขวดให้สะอาด
ด้วยสําลีชุบแอลกอฮอล์ 70%

4.ตัดแถบรัดปากขวดให้ขาดด้วยมีด
ที่ทําความสะอาดแล้ว ใช้มีดเปิด
แถบรัดปากขวดออก

5.ทําความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งด้วยสําลีชุบแอลกอฮอล์ 70%ใช้
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หมุนฝาขวดให้คลายเกลียวออกโดยไม่ให้นิ้วมือโดนปากขวด
25

การตรวจสอบการปนเปื้อนของภาชนะสัมผัสอาหาร

1. เปิดห่อไม้พันสําลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วทาง
ด้านที่เป็นไม้นําไม้พันสําลีจุ่มลงในอาหารตรวจ
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย บิดไม้กับข้างขวดแก้วเพื่อ
ให้สําลีดูดซับอาหารตรวจเชื้อพอหมาด

2.นําไม้พันสําลีมาป้ายภาชนะและอุปกรณ์ที่
จะตรวจโดยหมุนไม้ช้า ๆ กลางจาน
ประมาณ 4 ตารางนิ้ว (2 x 2 นิ้ว) ให้ป้าย
ซ้ําจุดเดิม 3 ครั้ง

3.นําไม้พันสําลีจากข้อ 3 จุ่มลงในอาหารตรวจ
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หักไม้พันสําลีโดยดึง
ไม้ให้โผล่ขึ้นมาจากปากขวดประมาณครึ่งหนึ่ง
แล้วหักไม้กับปากขวดแก้วปล่อยให้ส่วนที่มสี าํ ลี
อยู่ในอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

4.ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
วางฝาขวดวางลงบนปากขวด
หมุนเกลียวฝาขวดให้แน่นอีกครั้งตั้งทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้อง(25-40 OC) เป็นเวลา24-48
ชั่วโมง แล้วตรวจสอบผลโดยเทียบกับแผ่น

เทียบสี
แผ่นเทียบสี อ 13
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การตรวจสอบการปนเปื้อนของภาชนะ เช่น
1. ช้อน – ส้อม นําไม้พันสําลีที่จุ่มในอาหารตรวจเชื้อมาป้ายที่ตัวช้อน – ส้อมทั้งภายในและ
ภายนอกในส่วนที่สัมผัสอาหาร
2. ถ้วยน้ํา นําไม้พันสําลีที่จมุ่ ในอาหารตรวจเชื้อมาป้ายที่รอบขอบปากถ้วยน้ําประมาณครึ่งนิ้วจาก
ขอบบนทั้งภายในและภายนอก
3. ตะเกียบ นําไม้พันสําลีที่จุ่มในอาหารตรวจเชื้อมาป้ายที่ปลายตะเกียบประมาณ 1 นิว้ ครึ่ง รอบ
ปลายที่สัมผัสอาหาร
4. เขียง นําไม้พันสําลีที่จุ่มในอาหารตรวจเชื้อมาป้ายด้านที่ใช้งานประมาณ 4 ตารางนิ้ว (2 x 2 นิ้ว)
การตรวจสอบการปนเปื้อนมือผู้สัมผัสอาหาร
นําไม้พันสําลีมาป้ายที่มือจากปลายนิ้วถึงข้อที่ 2 นอกจากหัวแม่มือให้ป้ายเพียงข้อที่ 1
การตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหาร
อาหารเหลว
ใช้ช้อนชาที่ฆ่าเชื้อแล้วโดยน้ําร้อนหรือจุ่มแอลกอฮอล์ 95% แล้วลนไฟ ตักอาหาร
ประมาณ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดอาหาร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-40 OC) เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงแล้ว
ตรวจสอบผลโดยเทียบกับแผ่นเทียบสี
อาหารแข็ง
ใช้กรรไกรที่ฆ่าเชื้อแล้วโดยเช็ดปากกรรไกรด้วย แอลกอฮอล์ 70% ตัดอาหารให้เป็น
ชิ้นเล็กพอผ่านปากขวด แล้วใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อแล้วคีบอาหารประมาณ 1 กรัม ใส่ลงในขวดอาหารตรวจ
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-40 OC) เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบผล
โดยเทียบกับแผ่นเทียบสี
การตรวจสอบอาหารประเภทยําหรืออาหารที่มีรสเปรี้ยว
ควรปรับตัวอย่างอาหารก่อน
การทดสอบด้วย โดยหยดสารละลายปรับสภาพกับอาหารให้เข้ากันตักอาหารที่ได้ ใส่ลงในขวดอาหาร อ 13
กรณีอาหารมีรสเปรี้ยวจัดสีของอาหารตรวจเชื้อ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทันทีให้เติมสารละลายปรับสภาพเพิ่มอีก
จนอาหารตรวจเชื้อ ยังคงเป็นสีม่วงไม่เปลี่ยนแปลง ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-40 OC) เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง
แล้วตรวจสอบผลโดยเทียบกับแผ่นเทียบสี
1. อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-Medium, อ 13) สีม่วงใสปราศจากเชื้อ
2. อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-Medium, อ 13) หลังใส่ตัวอย่างทดสอบ
และบ่มไว้ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็นเวลา 24 -48 ชั่วโมงให้ผลลบ (-) อาหารยังคงเป็นสีม่วงใสไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่า
ตัวอย่างไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
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3. อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-Medium, อ 13) หลังใส่ตัวอย่างทดสอบ
และบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีม่วงปนเหลือง
มี ความขุ่นและแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆ แสดงว่าตัวอย่างมีการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
4. อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-Medium, อ 13) หลังใส่ตัวอย่างทดสอบ
และบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงให้ผลบวก (++) อาหารเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองมีความขุ่น
และแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆ แสดงว่าตัวอย่างมีการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
การปฏิบัติหลังผ่านการตรวจสอบแล้ว
วิ ธี ที่ 1 นํ า ขวดอาหารตรวจเชื้ อ ปิ ด ให้ แ น่ น มาต้ ม ในหม้ อ น้ํ า เดื อ ดนาน 15 นาที ก่ อ น
เทอาหารตรวจเชื้อทิ้งในโถสุขภัณฑ์ แล้วจึงทิ้งขวดและไม้พันสําลีในที่เหมาะสม
วิธีที่ 2 ใส่น้ําคลอรีน 2% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในขวดอาหารตรวจเชื้อ ตั้งทิ้งไว้ประมาณ
30 นาที ก่อนเทอาหารตรวจเชื้อลงในโถสุขภัณฑ์ แล้วจึงทิง้ ขวดและไม้พันสําลีในที่เหมาะสม
ด้านสุขาภิบาลน้าํ
แนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้าํ ดื่ม
เป็นการเฝ้าระวังเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบน้ําดื่มให้ถูกหลักสุขาภิบาล ได้แก่ แหล่งน้ําดื่ม
ระบบจ่ายน้ํา ที่เก็บกักน้ําดื่ม ภาชนะสําหรับดื่มน้ํา
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ําทางด้านชีวภาพ หมายถึง การเฝ้าระวังการปนเปื้อนด้านแบคทีเรีย
โดยใช้โคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดัชนีแทนการเฝ้าระวังเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้มาจากลําไส้
หรืออุจจาระ ดังนั้น การตรวจคุณภาพน้ําตัวอย่างพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แสดงว่าน้ํานั้นไม่สะอาด อาจมี
เชื้อโรคอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบทางเดินอาหารปนเปื้อนอยู่ด้วย เช่น โรคอุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ และ
พยาธิต่างๆ เป็นต้น
ชุดตรวจสอบอย่างง่ายในภาคสนาม ได้แก่
อ 11 : ตรวจสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในน้ําบริโภค/น้ําแข็ง/ไอศกรีม/
อาหาร/สุขลักษณะของห้องส้วม/สภาวะสุขาภิบาล
อ 31 : ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา
อ 11 : การตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
การตรวจสอบโคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย ในน้ํ า ดื่ ม สามารถตรวจสอบเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยอาหารตรวจ
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ( อ 11) เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหาร
ตรวจเชื้อจากสีแดงเป็นสีต่างๆ เช่น สีส้ม สีน้ําตาล สีเหลือง มีความขุ่น และฟองแก๊สปุดขึ้น เมื่อเขย่าเบาๆ
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วิธีตรวจสอบ
(1) อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

(2) ทําความสะอาดมือทั้ง 2 ข้างและอุปกรณ์ ด้วยสําลีชุบแอลกอฮอล์ 70%

(3) ทําความสะอาดบริเวณรอบฝาขวดและคอขวดหลังตัดแถบรัดปากขวดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งด้วย
สําลีชุบแอลกอฮอล์ 70%

(4) ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชีห้ มุนฝาขวด โดยไม่ให้นิ้วมือโดนปากขวด และใช้นิ้วนางและนิ้วก้อย
หนีบฝาขวดไว้ โดยไม่วางฝาขวดบนพื้น
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(5) เติมน้ําตัวอย่างที่ต้องการตรวจ 10 มิลลิลิตร (2 ขีด) ใช้นิ้วชี้รับน้ําหนักของภาชนะสําหรับ
รินน้ําอย่าให้ภาชนะโดนปากขวด ให้อยู่ห่างจากปากขวดประมาณ 1 เซนติเมตร ในขณะเทตัวอย่างน้ําลงในขวด

(6) ปิดฝาขวด หมุนขวดเบาๆ ให้อาหารตรวจเชื้อผสมกับตัวอย่างน้ํา

(7) ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้อง (25-40o ซ) เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง

(8) ดูผลจากสีของอาหารตรวจเชื้อหลังจากตั้งไว้ 24 ชั่วโมง ถ้าสีเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้ม
หรือสีส้มแกมเหลือง หรือสีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ แสดงว่าน้ํามีการปนเปื้อนของ
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค (ถ้าตั้งไว้ 24 ชั่วโมง ไม่เปลี่ยนสีให้ตั้งไว้ต่ออีก 24 ชั่วโมง รวมเป็น
48 ชั่วโมง)
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หมายเหตุ
(1) ควรเก็บอาหารตรวจเชื้อแบคทีเรียในตู้เย็น
(2) มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หลังการผลิต
(3) เมื่อตรวจสอบแบคทีเรียเสร็จแล้ว ควรเทอาหารตรวจเชื้อในโถสุขภัณฑ์ และล้าง
ขวดให้สะอาดก่อนทิ้ง
เกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภคกรมอนามัย พ.ศ. 2543
ข้อมูล
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

หน่วยวัด
เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร
เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร

ค่าที่กําหนด
ต้องตรวจไม่พบ
ต้องตรวจไม่พบ

การสุ่มเก็บตัวอย่าง
1) การเลือกจุดสุ่มเก็บตัวอย่าง
แหล่งน้ําดื่มมีหลายประเภท การเลือกจุดสุ่มเก็บเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีควรพิจารณาดังนี้
(1) น้ําประปา เนื่องจากระบบน้ําประปามีระบบท่อในการจ่ายน้ํา ควรสุ่มเก็บตัวอย่างน้ํา
จากจุดที่น้ําออกจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําต้นท่อระบบจ่ายน้ํา 1 ตัวอย่าง และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้ํา สุ่มเก็บ
1 ตัวอย่าง ต่อผู้ใช้น้ํา 5,000 คน โดยกระจายให้ครอบคลุม ถ้าระบบท่อจ่ายน้ํามีเส้นท่อจ่ายน้ําแยกออกไปอีก
ควรสุ่มเก็บตัวอย่างที่เส้นท่อจ่ายน้ําที่แยกแขนงออกไปด้วย
(2) บ่ อ ตื้ น หรื อ บ่ อ บาดาล สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งน้ํ า จากบ่ อ โดยตรง ถ้ า จํ า เป็ น ให้ ใ ช้ ภ าชนะ
ที่สะอาดสุ่มเก็บหรือรองรับ แล้วถ่ายใส่ขวดเก็บตัวอย่างน้ํา
อ 31 : การตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา
การตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา ( อ 31) เป็นวิธีการตรวจที่ง่าย และสะดวกโดยการอ่าน
ค่าของคลอรีนอิสระคงเหลื อในน้ํา จากการเปรียบเทียบสีกับสีมาตรฐานของชุดตรวจสอบ มี สีมาตรฐาน
3 ระดับแตกต่างกัน คือ 0.2 0.5 และ1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่อ่านได้ คือ ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา
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วิธีทดสอบ

(1) เติมตัวอย่างน้ําที่ต้องการทดสอบลงในหลอด
เปล่าจนถึงขีดบอกระดับที่กําหนดไว้

(2) หยดน้ํายาออโธโทลิดีน จํานวน
4 หยด ลงในน้าํ ตัวอย่าง

(3) ผสมให้เข้ากันโดยกลับขวดตัวอย่างไป-มา
ประมาณ 20 ครั้ง สังเกตการณ์เกิดสีในขวด
ตัวอย่างทดสอบ

(4) อ่านผลโดยการเทียบสีทเี่ กิดขึ้นกับสี
มาตรฐานคลอรีน 3 ระดับ คือ ระดับ 0.2
0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

การเฝ้าระวังคุณภาพน้าํ ประปา
กําหนดให้ปลายเส้นท่อมีคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําอยู่ในช่วง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
การฆ่าเชื้อโรคในน้ําด้วยคลอรีน
คลอรีน เป็นสารเคมีที่ใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 99% รวมทั้ง อี.โคไล (E.coli) และเชื้อ
ไวรัส นอกจากนี้ที่สําคัญคือมีฤทธิ์คงเหลือเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ําต่อไปได้อีก โดยคลอรีนที่เติมลงไปจะละลายน้ํา
อยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ทําหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในภายหลัง ทั้งนี้การ
ฆ่าเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพจะต้องมีปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้ อ ดี ข องคลอรีน ที่ ใ ช้ ฆ่ า เชื้ อ โรค เพราะราคาไม่แ พง ใช้ง่ า ย และการดู แ ลเก็ บรั ก ษาง่ า ย
คลอรีนที่เหมาะสมสําหรับใช้ในครัวเรือน ได้แก่ คลอรีนผง คลอรีนเม็ดและคลอรีนน้ํา ควรเลือกชนิดที่มี
ปริมาณพอเหมาะ ในการใช้แต่ละครั้ง เพราะคลอรีนมีการระเหยเสื่อมคุณภาพได้ และจะใช้ไม่ได้ผล
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1.

คลอรีนผง เป็นผง หรือเกล็ดสีขาว เวลาใช้ต้องนํามาละลายน้ําแล้วนําส่วนที่เป็นน้ําใส

ไปใช้งาน
วิธีใช้ คลอรีนผง 60 % เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ําดื่มและน้ําใช้ล้างผักสด ผลไม้ อาหารทะเล
ภาชนะอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ มีวิธีการเตรียม ปริมาณและระยะเวลาการใช้ ดังนี้
- เตรียมน้ําใส่ภาชนะที่สะอาดตามขนาดที่ต้องการใช้ประโยชน์ เช่น โอ่ง แท็งก์
- ตักน้ําในภาชนะมาครึ่งแก้ว หรือปีบ
- นําผงปูนคลอรีนผสมลงไปตามสัดส่วน แล้วคนให้เข้ากันเพื่อให้ปูนคลอรีนละลายน้ํามาก
ที่สุด ด้วยภาชนะที่สะอาด
- ตั้งทิ้งไว้ให้ผงปูนตกตะกอน
- นําน้ําปูนคลอรีนส่วนที่เป็นน้ําใส ผสมในภาชนะที่เตรียมน้ําไว้ตามสัดส่วน แล้วคนให้
เข้ากัน ปริมาณและระยะเวลาทําลายเชื้อโรค รายละเอียดดังตาราง
- ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เพื่อไม่ให้คลอรีนระเหยเร็วเกินไป และป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอก
- จัดภาชนะสําหรับตักน้ําประจํา หรือใช้เปิดก๊อก
- สามารถเติมคลอรีนได้อีก เมื่อพบว่าน้ําไม่มีกลิ่นคลอรีนแล้ว
- หากไม่ ช อบกลิ่ น คลอรี น ให้ เ ปิ ด ภาชนะทิ้ ง ไว้ ป ระมาณ 1 ชั่ ว โมง กลิ่ น คลอรี น จะ
ระเหยไป และยังคงสะอาดได้ระยะหนึ่ง
ตารางที่ 5 แสดงปริมาณและระยะเวลาการทําลายเชื้อโรค
ความเข้มข้น ผงปูนคลอรีน
ปริมาณน้ําทีผ่ สม
ระยะเวลาแช่
ของคลอรีน 60 % จํานวน
50 พีพี เอ็ม
100 พีพี เอ็ม

2 พีพี เอ็ม

ครึ่งช้อนชา
1 ช้อนชา
1 ช้อนชา
1 ช้อนชา
1 ช้อนชา
1/8 ช้อนชา

20 ลิตร (1ปีบ)
20 ลิตร
20 ลิตร
20 ลิตร
50 ปีบ
โอ่งน้ํา 8 ปีบ (โอ่ง
น้ําทั่วไปลายมังกร

ประเภทอาหาร

30 นาที
30 นาที
2 นาที
ทําความสะอาด
ทิ้งไว้นาน 30 นาที

ผัก, ผลไม้
อาหารทะเล
ภาชนะอุปกรณ์
อาคารสถานที่
น้ําดื่ม - น้ําใช้

ทิ้งไว้นาน 30 นาที

น้ําดื่ม - น้ําใช้

2. คลอรีนเม็ด คลอรีน 1 เม็ด ขนาด 3 กรัม
วิธีใช้
- ใช้คลอรีน 1 เม็ดต่อน้ํา 1,000 ลิตร หรือน้ํา 50 ปีบ
- คลอรีนจะค่อยๆ ทําปฏิกิริยากับน้ําเกิดฟองฟู่ขึ้นมา พร้อมทั้งปล่อยคลอรีนอิสระออกมา
- ทิ้งไว้ 30 นาที จึงนําไปใช้เป็นน้ําดื่มน้ําใช้
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3. คลอรีนน้ําหรือหยดทิพย์ (อ 32) เป็นคลอรีนน้ํา เข้มข้น 2%
วิธีใช้
- ใช้หยดทิพย์ 1 หยดต่อน้ํา 1 ลิตร หรือ 20 หยดต่อน้ํา 1 ปีบ หรือ 1 ขวดขนาดบรรจุ
100 มิลลิลิตร ต่อน้ํา100 ปีบ
- คนให้เข้ากันด้วยภาชนะที่สะอาด
- ทิ้งไว้ 30 นาที จึงนําไปใช้เป็นน้ําดื่มน้ําใช้
4. ข้อควรระวัง
- เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในทีแ่ ห้งและ ไม่ถูกแสงแดด
- อย่ า สั ม ผั ส คลอรี น ด้ ว ยมื อ และอย่ า ให้ ถู ก ผิ ว หนั ง หากถู ก ผิ ว หนั ง ให้ รี บ ล้ า งด้ ว ย
น้ําสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
- ห้ามรับประทานโดยตรง
หมายเหตุ : ให้ผสมกับน้ําใส ที่ตกตะกอนหรือกรองแล้ว กรณีน้ําขุ่นให้ใช้สารส้มชนิดเป็นก้อนแกว่ง
ในน้ําดังกล่าวประมาณ 5 นาที ความขุ่นจะรวมตัวกัน แล้วตกตะกอน ตักเฉพาะน้ําใสใส่ภาชนะอีกใบ
หลังจากนั้นจึงเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรค

ส้วมฉุกเฉิน
น้ําท่วม เข้าส้วมไม่ได้ แต่ต้องถ่ายอย่างไม่แพร่เชื้อโรค ควรถ่ายในห้องส้วมที่ยังใช้การได้
กรณีไม่สามารถใช้ห้องส้วมได้ ควรขับถ่ายลงในถุงดํา ใส่ปูนขาวหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรคลงในถุงใส่อุจจาระก่อน
แล้วมัดปากถุงให้แน่น กรณีไม่มีปูนขาวหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค หลังถ่ายอุจจาระเสร็จให้มัดปากถุงให้แน่นแล้ว
รวบรวมเพื่อส่งไปกําจัดอย่างถูกวิธี ห้ามทิ้งถุงสิ่งปฏิกูลลงน้ํา
การทําส้วมอย่างง่าย หรือส้วมฉุกเฉิน
การทําส้วมเก้าอี้พลาสติก
1. ใช้เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงใช้แทนฐานส้วมหรือส้วมนั่งราบ เจาะเป็นช่องตรงกลางที่
พื้นเก้าอี้ เป็นวงกว้างพอประมาณ จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้ได้ตามรูปที่นั่ง และมีช่องตรงกลางเช่นเดียวกัน
2. วางกระดาษแข็งลงบนเก้าอี้ ใส่ถุงพลาสติกวางซ้อนลงในช่อง คลี่ปากถุงสอดเข้าข้างใต้
กระดาษ หรือใช้เทปกาวติดรอบถุง ป้องกันไม่ให้ถุงหลุดจากเก้าอี้
3. สิ่งสําคัญของการใช้ส้วมฉุกเฉิน คือ ถุงทีใ่ ช้เก็บกักต้องไม่แตกรั่ว และต้องมัดปากถุงให้แน่น
ทุกครั้งหลังขับถ่ายเสร็จแล้ว จากนั้นรวบรวมไว้เพื่อให้ทางการนําไปกําจัด
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ข้อแนะนํา
- ควรมีกล่องหรือถังรองใต้ถุง เพื่อรับน้ําหนักและป้องกันกรณีถุงรั่ว
- ควรลบคมบริเวณขอบที่เจาะรู เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
การทําส้วมกล่องกระดาษแบบง่ายๆ ใช้ในยามฉุกเฉิน
1. นํากล่องกระดาษ A 4 พร้อมฝาปิด
2. เจาะช่องที่ฝากล่อง กว้างประมาณ 12 -15 ซม. ยาวประมาณ 25 ซม.
3. จากนั้นคว่ําปากกล่องกระดาษลง นําฝากล่องที่เจาะเป็นช่องแล้วครอบปิดลงบนก้นกล่อง
กระดาษ แล้วเจาะเป็นช่องให้ตรงกัน
4. นําเทปกาวติดให้ฝากับตัวกล่องกระดาษให้แน่น
5. ใช้ถุงดําใส่ลงในกล่อง คลี่ปากถุงครอบบนปากกล่อง

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2
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ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

คําแนะนําการใช้ส้วม
1) ตรวจสอบให้ถุงพลาสติกอยู่ตรงกลางของกล่อง 2) ขับถ่ายให้ลงตรงกลางช่อง 3) ใช้
กระดาษชําระทําความสะอาดหลังขับถ่าย 4) กระดาษชําระใช้แล้วทิ้งลงในถุงพลาสติก 5) มัดปากถุงพลาสติก
หลังใช้งานแล้วให้แน่น 6) รวบรวมถุงพลาสติกหลังใช้งาน เพื่อนําไปกําจัดหลังน้ําลด โดยขุดหลุมฝัง หรือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปกําจัดต่อไป
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แนวทางในการดูแลปัญหาสุขภาพจิต
ผู้ประสบอุทกภัย

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางในการปฏิบตั ิการของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย
จากสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นบริเวณ
กว้าง เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ทั้งทางกายและจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้มีคําสั่งให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ให้ศูนย์สุขภาพจิต โดยการสนับสนุนอย่างเคร่งครัดจากโรงพยาบาลจิตเวชจัดบุคลากรที่
เหมาะสมเข้าร่วมประชุมใน WAR ROOM ของแต่ละจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อร่วมการวางแผนและบริหาร
จัดการในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
2. ให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยสุขภาพจิตในจังหวัด
ที่ประสบอุทกภัยในการดําเนินการคัดกรองความเครียด คัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
, ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น, จัดระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคล ตามแนวปฏิบัติการดูแลปัญหา
สุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย ตามที่แนบมาพร้อมนี้
3. ให้ ห น่ ว ยสุ ข ภาพจิ ต ของพื้ น ที่ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย รายงานผลการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยจําแนกออกเป็น
(1) การคัดกรอง (SPST-20) ทั้งหมด ………… ราย มีผลบวก ................. ราย
(2) การคัดกรอง (DS8)
ทั้งหมด ………… ราย มีผลบวก
- ภาวะซึมเศร้า
………… ราย
- มีความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย
………… ราย
(3) การวินิจฉัยโรคทางด้านสุขภาพจิต
………… ราย

แนวปฏิบตั ิการดูแลปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย
จากสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นบริเวณ
กว้าง แต่ที่ผ่านมาระบบรายงานเกือบจะไม่มีการวินิจฉัยโรคทางจิตเลย เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ในการดูแ ลผู้ไ ด้รั บ ผลกระทบจากอุท กภั ย ทั้ ง ทางกายและจิ ต จึง ขอให้ห น่ ว ยบริ ก าร
สาธารณสุขดําเนินการ ดังนี้
1. ให้มกี ารคัดกรองรายบุคคล ได้แก่
1.1. ผู้ป่วยจิตเวชเก่า
1.2. ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล
1.3. ผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้พิการ
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2. การคัดกรองความเครียด ขอให้ใช้แบบประเมินความเครียดกรมสุขภาพจิต (SPST-20)
ในกรณีที่พบว่า คะแนนความเครียด (>= 42 คะแนน) ซึ่งแสดงว่ามีความเครียดสูงหรือสูงมาก แนะนําให้ใช้
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (DS8) ต่อไป
3. ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยทีมสุขภาพจิตของพื้นที่ ในกรณีที่ทีมสุขภาพจิตของ
พื้นที่ไม่เพียงพอให้ร้องขอเจ้าหน้าที่เสริมจากงานสุขภาพจิต จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดข้างเคียงที่ไม่ได้
รับผลกระทบจากน้ําท่วม และหรือศูนย์สุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตในพื้นที่ตามลําดับ
4. ให้จัดระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคล ในกรณีที่พบว่า คะแนนความเครียด
(>= 42 คะแนน) และ/หรือกรณีใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (DS8) พบว่ามี
ภาวะซึมเศร้า หรือพบว่ามีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ให้มีการติดตามดูแลอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เป็น
เวลา อย่างน้อย 1 เดือน หรือจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น หรือกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงมาก
ให้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลหรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชที่อยู่ใกล้เคียง

แบบประเมินความเครียดกรมสุขภาพจิต (SPST 20)
ภาวะน้ําท่วมจะทําให้ผู้ประสบเหตุมีความเครียด ซึ่งหากมากเกินไป จะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ
ของท่านได้ ขอให้ท่านลองประเมินตนเองโดยให้คะแนน 1- 5 ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน

คําถามในระยะ 1 เดือนทีผ่ า่ นมา

ระดับของความเครียด
ไม่รู้สึก
เล็กน้อย ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
(คะแนน 1) (คะแนน 2) (คะแนน 3) (คะแนน 4) (คะแนน5)

1. กลัวทํางานพลาด
2. ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้
3. ครอบครัวมีความขัดแย้งในเรื่องเงิน
ทองหรือเรื่องงานในบ้าน
4. เป็นกังวลเรื่องสารพิษ หรือมลภาวะใน
อากาศ น้ํา เสียง และดิน
5. รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ
6. เงินไม่พอใช้จ่าย
7. กล้ามเนื้อปวดตึง
8. ปวดหัวจากความตึงเครียด
9. ปวดหลัง
10. ความอยากอาหารเปลีย่ นแปลง
11. ปวดหัวข้างเดียว
12. รู้สึกวิตกกังวล
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คําถามในระยะ 1 เดือนทีผ่ า่ นมา

ระดับของความเครียด
ไม่รู้สึก
เล็กน้อย ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
(คะแนน 1) (คะแนน 2) (คะแนน 3) (คะแนน 4) (คะแนน5)

14. รู้สึกโกรธหรือหงุดหงิด
15. รู้สึกเศร้า
16. ความจําไม่ดี
17. รู้สึกสับสน
18. ตั้งสมาธิลาํ บาก
19. รู้สึกเหนื่อยง่าย
20. เป็นหวัดบ่อย ๆ
รวมคะแนน
คะแนน 0 – 23 เครียดระดับน้อย(mild stress)
คะแนน 42 – 61 เครียดระดับสูง(height stress)

คะแนน 24 – 41 เครียดระดับปานกลาง(moderate stress)
คะแนน 62 ขึ้นไป เครียดระดับรุนแรง(severe stress)

การแปลผล
1. ความเครียดในระดับต่ํา (Mild Stress) หมายถึงความเครียดขนาดน้อย ๆ และหายไปใน
ระยะ เวลาอันสั้นเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ความเครียดระดับนี้ไม่คุกคามต่อการดําเนินชีวิต
บุ ค คลมี การปรั บ ตั ว อย่ า งอั ต โนมั ติ เป็ น การปรั บ ตั ว ด้ ว ยความเคยชิ น และการปรั บ ตั ว ต้ อ งการพลั ง งาน
เพียงเล็กน้อยเป็น ภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย
2. ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียดที่เกิดขึ้น
ในชีวิต ประจําวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคาม หรือพบเหตุการณ์สําคัญ ๆ ในสังคม บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ออกมาใน ลักษณะความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่ว ๆ ไปไม่รุนแรง จนก่อให้เกิด
อันตรายแก่ ร่างกาย เป็นระดับความเครียดที่ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น
3. ความเครียดในระดับสูง (Height Stress) เป็นระดับที่บุคคลได้รับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความ เครียดสูง ไม่สามารถปรับตัวให้ลดความเครียดลงได้ในเวลาอันสั้นถือว่าอยู่ในเขตอันตราย หากไม่ได้รับ
การ บรรเทาจะนําไปสู่ความเครียดเรื้อรัง เกิดโรคต่าง ๆ ในภายหลังได้
4. ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับสูงที่ดําเนิน
ติดต่อกันมา อย่างต่อเนื่องจนทําให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ หมดแรง
ควบคุมตัวเอง ไม่ได้ เกิดอาการทางกายหรือโรคภัยต่าง ๆ ตามมาได้ง่าย
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แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้ าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย(DS8)

การแปลผล
1. ถ้าตอบคําถามว่า มี เท่ากับ 1 คะแนน
ไม่มี เท่ากับ 0 คะแนน
2. คําถามข้อ1-6 ถ้าตอบว่า “มี” ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป หรื อ 3 คะแนนขึ้น
ไป หมายถึง มีภาวะซึมเศร้า ควรได้รับบริ การปรึ กษาหรื อพบแพทย์
เพื่อการบําบัดรักษา
3. คําถามข้อ 7-8 ถ้าตอบว่า “มี” ตั้งแต่ 1ข้อขึ้นไป หรื อ 1 คะแนนขึ้น
ไป หมายถึง มีความเสี่ ยงต่อการฆ่าตัวตาย ควรได้รับบริ การปรึ กษา
หรื อพบแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา
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คําแนะนํา สําหรับผู้ที่มีความเครียดในระดับ เครียดสูงและเครียดรุนแรง
เมื่อคนเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ําท่วม ก็จะมีความเครียดมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ถ้าความเครียดมากเกินไปจนอยู่ในระดับเครียดสูงและเครียดรุนแรงจะมีผลเสียทั้งต่อภาวะร่างกาย ทําให้
อ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย และภาวะจิตใจทําให้เกิดภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือคิดฆ่าตัวตายได้ ดังนั้นท่านหรือ
บุคคลใกล้ชิดที่มีความเครียดสูงหรือรุนแรง จึงควรมีหลักปฏิบัติดังนี้
1. ควรมี เ วลานอนหลั บ พั ก ผ่ อ นที่ เ พี ย งพอ และหากจํ า เป็ น ควรได้ รั บ ยาจากแพทย์
เพื่อลดความเครียด
2. การพู ด คุ ย กั บ คนใกล้ ชิ ด การสวดมนต์ ไ หว้ พ ระ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ที่ ป ระสพปั ญ หา
จะช่วยให้ความเครียดลดลง
3. ความเอาใจใส่ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในชุ ม ชน จะเป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ในการสร้ า ง
ความเข้มแข็งของชุมชน และช่วยให้แต่ละคนเผชิญภาวะวิกฤติได้ดีขึ้น
4. การมีความหวังว่า เราจะฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาครั้งนี้ไปได้และมองเห็นด้านบวก เช่น
อย่างน้อยก็ยังรักษาชีวิตไว้ได้ มีคนเห็นใจและช่วยเหลือมากมาย น้ําจะต้องลดในเวลาข้างหน้าจะได้เตรียมตัว
จัดการเรื่องต่าง ๆ
5. มองข้ามความขัดแย้งเก่าๆในอดีตและรวมตัวกันช่วยให้ชุมชนผ่าน วิกฤติไปให้ได้
6. หากรู้สึกไม่ดีขึ้นใน 2 สัปดาห์ ควรมาพบแพทย์ เพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป เพราะ
ความเครียดที่รุนแรงและต่อเนื่องจะนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ซึ่งจะต้องได้รับการรักษา
จากแพทย์ หรือติดต่อที่หมายเลข 1323 หรือ 1667 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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รายชื่อศูนย์สขุ ภาพจิตทีส่ นับสนุนการดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์สุขภาพจิตที่
โทรศัพท์/โทรสาร
1
Tel.02-527-7620-2
Fax.02-526-5134
2
Tel.02-149-5548
Fax.02-149-5549
3
Tel.02-590-8034-6
Fax.02-149-5552
4
Tel.02-590-8157
Fax.02-149-5593
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

จังหวัดที่รับผิดชอบ
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
สระบุรี สิงห์บรุ ี ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก
สระแก้ว ปราจีนบุรี
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

Tel.044-256-729
Fax.044-256-730
Tel.043-327-640-1
อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย
Fax.043-327-642
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
Tel.045-315-175-6/045-281-049 อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร
Fax.045-285-672
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม
Tel.056-267-289-90
นครสวรรค์ อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร
Fax.056-267-405
Tel.056-267-292/056-267-2446 พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
Fax.056-267-291
Tel.053-280-556/053-203-675 เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน
Fax.053-203-676
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
Tel.077-240-656-7
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต
Fax.077-240-658
พังงา กระบี่ ตรัง
Tel.074-324-780-3
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล
Fax.074-324-781
Tel.02-590-8037
กรุงเทพมหานคร
Fax.02-149-5596
Tel.074-307-282
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
Fax.073-312-838
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