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บทคัดย่อ

	 	 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัประเมนิผลโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ประเมนิประสทิธผิลการพ่นสารเคมคีวบคมุยงุ

ลายจ�าแนกตามคนทีพ่่น		เครือ่งพ่นเคม	ี	และสารเคมทีีใ่ช้พ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีส่�านกังานป้องกนั

ควบคมุโรคที	่6	จงัหวดัขอนแก่น	9	จงัหวดั	ท�าการสุม่ตวัอย่างโดยวธิกีารจบัฉลากได้จงัหวดัหนองคาย	มอีงค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	(อปท.)	ทัง้หมด	67	แห่ง	ค�านวณตวัอย่างได้	35	แห่งท�าการประเมนิประสทิธภิาพคนพ่นโดยการสมัภาษณ์	

ให้อธิบาย	สาธิตการเตรียมสารเคมี	การพ่นเคมี	ตั้งแต่วิธีการผสมสารเคมีจนถึงการสตาร์ทเครื่องพ่น	แสดงวิธีการพ่น	

สังเกตทักษะท่าทางขณะด�าเนินการสาธิตแล้วบันทึกผล	 ประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นที่มีอยู ่และสามารถ 

ใช้งานได้โดยวัดความร้อนปลายท่อ	อัตราการไหลของน�้ายาเคมี	และขนาดละอองน�้ายาเคมีเฉลี่ย	(VMD)	และสุ่มเก็บ

สารเคมีที่ใช้พ่นควบคุมยุงตัวเต็มวัยในพื้นที่มาทดสอบประสิทธิภาพโดยวิธี	Bio	assay	test		ตามวิธีการและหลักเกณฑ์

ขององค์การอนามัยโลก	สถิติที่ใช้คือร้อยละ

	 	 ผลการศึกษา	ด�าเนินการเก็บข้อมูล	อปท.	ทั้งหมด	42	แห่งโดยประเมินคนพ่น	พบว่าคนพ่นสารเคมีทั้งหมด

เป็นชาย	มีต�าแหน่งเป็นลูกจ้างรายปีคิดเป็นร้อยละ	69.00	และยังไม่เคยผ่านการอบรมเก่ียวกับการใช้เครื่องพ่นและ

สารเคมี	(71.43)	ทักษะในการเตรียมตัวและวัสดุอุปกรณ์	เทคนิคในการผสมสารเคมี	การค�านวณอัตราส่วนผสมสาร

เคมีก่อนพ่น	 (95.20)	การสตาร์ทเครื่องพ่น	การสาธิตท่าพ่นเคมี	และถูกต้องตามล�าดับขั้นตอนการพ่น	(88.10) 

การเลือกใช้ภาชนะในการผสมสารเคมีส่วนมากใช้แกลลอนน�้ามัน	 (78.60)	การใช้กรวยกรองขณะเติมน�้ายาเคมีที่ 

ผสมเสรจ็ลงในถงัสารเคม	ี(81.00)	การป้องกนัตนเองสวมใส่ชุดป้องกันตนเองขณะพ่น	(85.70)	ประเมนิประสทิธภิาพ

เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ทั้งหมดจ�านวน	79	เครื่อง	พบว่าเครื่องพ่นที่ใช้มากที่สุดคือหมอกควัน	ร้อยละ	100	ยี่ห้อที่ใช้มี

มากที่สุดคือ	Igeba	รองลงมาคือ	Best	foger	และ	Swing	fog	ร้อยละ	63.30,	20.20	และ	16.50	ตามล�าดับ	ตรวจวัด

อุณหภูมิความร้อนปลายท่ออัตราการไหลของสารเคมีและขนาดเฉลี่ยของละอองน�้ายา	 (VMD)	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

79.75,	60.76	และ	60.76	ตามล�าดับ	ประเมินประสิทธิภาพสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่จ�านวน	12	แห่ง	(12	ยี่ห้อ)	พบว่า

สารเคมีที่ใช้เป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์แยกตามชนิดของสารที่ออกฤทธิ์ได้	3	ชนิดคือ	 เดลต้าเมทริน	6	ยี่ห้อ 

ไซเปอร์เมทริน	5	ยี่ห้อ	และไซฟลูทริน	1	ยี่ห้อ	ทดสอบประสิทธิภาพโดยผสมสารเคมีในอัตราส่วนที่ระบุตามฉลากพบ

ว่าสารเคมีทุกตัวมีประสิทธิภาพก�าจัดยุงอยู่ในระดับสูง	 โดยยุงมีอัตราตายร้อยละ	98.00-100.00	จากผลการศึกษา

สรุปได้ว่า	คนพ่นส่วนมากเป็นลูกจ้างรายปีและยังไม่เคยได้รับ/ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารเคมี	เทคนิคการ
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พ่น	และการซ่อมเครื่องพ่นเบื้องต้นจากหน่วยงานของกรมควบคุมโรค	ท�าให้ขาดทักษะ	การใช้	 การผสมสารเคมี 

และวธิกีารพ่นทีถ่กูต้อง	ส่วนเครือ่งพ่นเคมทีีใ่ช้งานส่วนมากผ่านเกณฑ์มาตรฐานอณุหภมูคิวามร้อนปลายท่อ	อตัราการ

ไหลสารเคม	ีและขนาดละอองเมด็น�า้ยาร้อยละ	60.90	สารเคมทีีใ่ช้หากผสมในอตัราส่วนทีฉ่ลากระบแุละใช้อย่างถกูวธิี

ยงัสามารถใช้ควบคมุยงุในพืน้ทีไ่ด้	คนพ่นและเครือ่งพ่นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	29.1	อาจท�าให้การควบคมุโรค

ไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร		ส่งผลท�าให้ยงุไม่ตายและดือ้ต่อสารเคมหีลายชนดิทีใ่ช้	ดงันัน้ควรมนีโยบายหรอืมาตรการ

ส�าหรับคนที่ท�าหน้าที่พ่นควรผ่านการอบรมจากหน่วยงานของกรมควบคุมโรคให้มีความรู้	ความเข้าใจ	และมีทักษะ	

เกี่ยวกับเครื่องพ่นและสารเคมีเพื่อให้สามารถด�าเนินงานควบคุมยุงพาหะน�าโรคที่มีประสิทธิภาพ	และน�าเคร่ืองพ่นที่

ใช้งานไปประเมินมาตรฐานและปรับแก้เพ่ือให้เคร่ืองได้มาตรฐานจากหน่วยงานกรมควบคุมโรคจะช่วยให้การด�าเนิน

การพ่นควบคุมยุงลายพาหะน�าโรคมีประสิทธิภาพและชะลอการดื้อยาของยุงต่อสารเคมีได้อีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	การประเมินผล		ประสิทธิภาพ		การพ่นสารเคมีควบคุมยุงลาย

Abstract

	 	 This	 study	 aimed	 to	 evaluate	 an	 effectiveness	 of	 spraying	mosquitoes	 control	 chemicals	 in	 three 

components,	as	sprayer,	spraying	machines	and	chemicals,	which	operated	by	local	government	organizations	in	

responsible	 area	of	Disease	Prevention	and	Control	6	Khon	Kaen	province.	One	 from	all	nine	provinces	was 

selected	purposively.	Then,	thirty	five	from	all	sixty	seven	local	government	organizations	in	sample	province	were	

randomized	 by	 simple	 random	method.	 	 For	 collection	 data,	 a	 regularly	 performance	 sprayer	 in	 each 

organization	was	interviewed	with	questionnaire	and	closely	observed	demonstration	step	of	spraying	activities,	

such	as	mixing	chemicals	and	spraying.	A	performance	of	available	sprayer	machines	were	measured	temperature	

values	at	nozzle,	chemical	liquid	flow	rate,	and	volume	median	diameter	(VMD),	according	to	guideline	of	the	

World	Health	Organization.	Also,	quality	chemicals	for	spraying	to	control	adult	mosquitoes	was	tested	bioassay	

test	precisely	guidelines	of	the	World	Health	Organization.	Results	were	analyzed	with	descriptive	statistics.

	 	 The	study	found	that	in	case	of	performance	of	sprayer,	all	42	sprayers	are	male,	majority	of	them	are	

temporary	 employee	 (69%)	 and	 nearly	 three	 in	 four	 have	 never	 been	 trained	 on	 how	 to	 use	machines	 and 

chemicals	(71.43%).	A	preparation	and	selection	material	skill,	techniques	and	skills	to	mixing	chemicals	before	

spraying,	ability	to	calculate	properly	a	volume	rate	of	fuel	and	chemicals	of	them	were	medium	level.	Mostly	

containers	to	mix	the	chemicals	were	fuel	gallons	(78.6%)	and	through	a	cone	filter	before	filling	the	tank	spray-

ers	 (88.1%).	 They	 correctly	 used	 personal	 protection	 equipment	 during	 spraying	 (85.7%)	 and 

demonstrated	step	of	spraying	activities	(81.00%).	Subsequently,	performance	of	sprayer	machines.	All	of	the	

79	machines	were	thermal	fogging	type.	The	Igeba	was	used	mostly	(63.3%).	Others	are	the	Bestfoger	and	the	

Swing	fog	(20.2%	and	16.5%,	respectively).	Nearly	four	of	five	of	them	had	the	temperature	values	at	nozzle	

with	 the	 standard	 (600-800  ºC).	 However,	 there	 are	 only	 three	 in	 five	 getting	 the	 standard 

(10-30	microns)	 of	 volume	median	 diameter	 (VMD)	 and	 also	 the	 standard	 of	 chemical	 liquid	 flow	 rate 

(21	 liter/hour)	 as	 60.76	 and	60.76	Quality	 of	 chemicals,	 12	 brands	 of	 chemicals	were	 collected	 from 

12	settings,	 those	were	synthetic	pyrethroids	and	classified	namely,	six	brands	as	Deltamethrin,	five	brand	as	

Cypermethrin	 and	one	 as	Cyfluthrin.	Testing	quality	 of	 the	 compound	 according	 to	 the	 ratio	 specified	 in	 the 
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label	found	to	be	effective	to	eliminate	mosquitoes	highly.	As	well	as,	the	mosquito	mortality	rate	was	98%	to	

100%.

	 	 In	conclusion,	sprayers	were	 temporary	employee	who	has	not	been	 trained	on	 the	use	of	chemicals,	

spraying	machines,	spraying	techniques,	and	also	basic	repairing	machines.	Moreover,	they	lack	of	related	skills	

in	practice.	However,	majority	machines	meet	the	standards	based	on	guideline	of	the	World	Health	Organization,	

namely	 temperature	 values	 at	 nozzle,	 insecticide	flow	 rate,	 and	volume	median	diameter	 (VMD).	But	 a	 few	

sprayer	and	spraying	machines	of	local	government	organizations	did	not	stand	up	to	standard.	Chemicals	were	

effective	 to	 control	mosquitoes	 if	making	mixed	appropriately	 following	 instruction	yet.	Otherwise,	 it	 occurs 

resistant	to	used	chemicals	in	case	of	diseases	control	in	area.	Thus,	in	this	area	all	sprayers	should	be	trained	

particularly	by	related	organization,	such	as	the	department	of	diseases	control,	to	provide	related	knowledge	and	

skills	for	controlling	mosquitos	that	be	carriers’	diseases	effectively.	Also,	spraying	machines	could	be	assessed	

standard	following	guideline	regularly.	

Keywords:	Efficacy,	Evaluation,	spraying	to	control	of	Aedes aegypti

บทน�ำ

	 ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่ยังคงเป็น

ปัญหาที่ส�าคัญทางสาธารณสุขของประเทศและมีการ

ระบาดของโรคทุกๆปี	 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน

ประเทศไทยตั้งแต่ปี	 2501-2554	 มีแนวโน้มสูงขึ้น	

สามารถพบผูป่้วยได้ตลอดทัง้ปี	แต่จะพบมากในช่วงฤดฝูน

โรคนีม้ยีงุลายบ้าน	(Aedes stegomyia aegypti)	เป็นพาหะ

หลักและยุงลายสวน	 (Aedes stegomyia albopictus) 

เป็นพาหะรอง(1)	มาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยการ

ก�าจัดลูกน�้ายุงลายที่ดีที่สุด	 คือก�าจัดหรือลดแหล่งเพาะ

พันธุ์ลูกน�้ายุงลาย(2)	 เมื่อเกิดการระบาดของโรคมีการน�า

สารเคมีก�าจัดแมลงมาใช้เพื่อตัดวงจรการเกิดโรคและ

ยับยั้งการแพร่กระจายของโรค(3)	ผลกระทบการใช้สาร

เคมีก�าจัดแมลงไปนานๆท�าให้เกิดการดื้อหรือต้านทาน

ต่อสารเหล่านั้น	จากผลการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือปี	 2544-2545	ยุงลายในเขตเทศบาลมีความไว 

ต่อ	 0.75%	 permethrin	 อยู่ในระดับต�่าหรือต้านโดย 

มอัีตราตาย	10.00-86.00%	นอกเขตเทศบาล	(21.00-

92.00	%)	0.05%	deltamethrin	เขตเทศบาล	(64.00-

94.00%)	 (65.00-98.00%)(4)	 ป ี 	 2547	 ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนความไวของยุงลายต่อสาร

เคมีก�าจัดแมลง	3	ชนิดคือ	0.75%	permethrin	0.05%	

deltamethrin	และ	5%	malathion	 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

การศึกษาของกองแก้ว	 ยะอูป	 และคณะ	 ที่ศึกษาเมื่อ 

ปี	พ.ศ.	2544-2545	ยุงลายมีแนวโน้มไวต่อ	0.75%	

permethin	 ลดลง(5)	 การควบคุมป้องกันโรคเมื่อมีการ

ระบาดเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

หน่วยงานสาธารณสุข	 ได้แก่	 โรงพยาบาลหรือหน่วยคู่

สญัญาบรกิารระดับปฐมภมูิ	(CUP)	ส�านักงานสาธารณสขุ

อ�าเภอ	สถานีอนามยั	(PCU)	ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดั 

หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง	และศูนย์ควบคุม

โรคติดต่อน�าโดยแมลง	ท�าให้มีการใช้สารเคมีควบคุม 

ยุงลายเป็นไปอย่างมรีะบบและมคีวามระมดัระวงัในการดือ้

หรอืต้านต่อสารเคมขีองยงุลาย	ปัจจบุนัมอีงค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ได้แก่	 เทศบาลนคร	เทศบาลเมือง	

เทศบาลต�าบล	องค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	เข้ามา

มีบทบาทในการสนับสนุนและป้องกันควบคุมโรคตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	 ซ่ึงมีผล

ใช้บังคับเมื่อ	11	ต.ค.	2540	มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินในหมวดที่	 9	 ว่าด้วยการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินต้ังแต่มาตรา	282	 ถึงมาตรา	290	 รวม	9	

มาตรา	มเีจตนารมณ์ทีส่�าคญัเพือ่กระจายอ�านาจระบบการ

บรหิารราชการส่วนท้องถิน่ให้	อปท.	มอีสิระในการจดัการ

ปัญหาตามความต้องการของประชาชน	ซ่ึงพระราชบญัญติั

ก�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะทีม่ี

ส ่วนเก่ียวข้องกับงานสาธารณสุขคือการสาธารณสุข 
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การอนามัย	การรักษาพยาบาล	การป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อในบทบาทหน้าที่ด้วยการป้องกันและควบคุม

โรค(6)	และมีพระราชบัญญัติ	 (พรบ.)	ก�าหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

พ.ศ.2542	เป็นไปตามกรอบแนวทางปฏบิตัเิร่งรดัด�าเนนิ

การให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	ขั้นตอน

การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐที่ซ�้าซ้อนกับอ�านาจหน้าที่ของ	

อปท.	และบุคลากรบางส่วน	ภาครัฐต้องถ่ายโอนภารกิจ

นั้นให้	อปท.	ตามความพร้อมของแต่ละองค์กร(7)	ท�าให้

แนวโน้มการใช้สารเคมีในการก�าจัดลูกน�้าและยุงตัวเต็ม

วัยเพิ่มมากขึ้นในหน่วยงานของ	 อปท.	 ตลอดจนการ

สนบัสนุนเครือ่งพ่นหมอกควนัและเครือ่งพ่นฝอยละออง

ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุข	จากการศึกษาชนิด	ปริมาณ	

การซือ้หรอืใช้สารเคมกี�าจดัแมลงในหน่วยงานต่างๆ	โดย	

คณัจฉรีย์	ธานิสพงศ์	และคณะ(8)		ส�ารวจปี	2537-2541	

พบว่า	หน่วยงานที่มีการซื้อสารเคมีมากที่สุดคือเทศบาล	

รองลงมาคือ	อบต.	ร้อยละ	100.00	และ	85.30	สารเคมี

ทีซ่ือ้และใช้มากทีส่ดุคือ	ทีมีฟอส	รองลงมาคอื	มาลาไธออน 

พาหะน�าโรคที่	 อปท.	ซื้อและใช้สารเคมีก�าจัดมากที่สุด 

คือ	 ยุง	 ปริมาณการซ้ือและใช้สารเคมีก�าจัดแมลงชนิด

ต่างๆ	 ของทุกหน่วยงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี(8) 

บญุเทยีน	อาสารนิทร์	และคณะ(9)	ได้ส�ารวจการใช้สารเคมี

ก�าจัดแมลงพาหะน�าโรคไข้เลือดออกของ	 อปท.	 และ

หน่วยคู่สัญญาบริการระดับปฐมภูมิ	 (CUP)	 ในพื้นที่

สาธารณสุขเขต	6	ปี	2547	พบว่า	หน่วยงานที่มีการซื้อ/

ใช้สารเคมีมากที่สุดคือ	อบต.	รองลงมาคือ	สถานีอนามัย

คดิเป็นร้อยละ	76.61	และ	12.88	สารเคมทีีม่กีารซือ้และ

ใช้มากที่สุดคือ	 ทิมีฟอส	 รองลงมาคือ	 ไซเปอร์มิทริน	

สัดส่วนการซื้อและใช้สารเคมีของ	อบต.	ต่อเทศบาลเป็น	

15:1	ซึ่งมีทั้งสารเคมีที่มีการขึ้นทะเบียนจากส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 และไม่มีการ 

ข้ึนทะเบียน	 สัดส่วนการใช้สารเคมีกลุ ่มไพรีทรอยด ์

ที่มีการขึ้นทะเบียนจาก	 อย.	 คิดเป็นร้อยละ	 76.77 

ส่วนเครื่องพ่นที่มีการซื้อมากที่สุดคือเครื่องพ่นหมอก

ควัน	บงกช	หงษ์ค�ามี	และชาญชัยณรงค์	ทรงคาศรี(10)	ได้

ประเมนิมาตรการการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

ของ	อบต.	 ในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบของส�านักงานป้องกัน

ควบคมุโรคที	่6	จงัหวดัขอนแก่น	พบว่าผูบ้รหิาร	และคณะ

กรรมการ	อบต.	 ให้ความส�าคัญในด้านการด�าเนินงาน

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพน้อย	 ขาดความรู้ด้านการ

วางแผนงานสาธารณสขุ	ประสบการณ์	ทกัษะ/ความรูท้ีจ่ะ

ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อเจ้าหน้าที่ที่พ่นไม่ผ่าน

การอบรม	ขาดความรู้และทักษะในการใช้สารเคมีและ 

การใช้เครือ่งพ่นทีถู่กต้องส่งผลให้การด�าเนินงานป้องกัน

และควบคมุโรคในระยะทีผ่่านมายงัไม่สามารถลดโรคได้

ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 ซึ่งอาจเป็นผลจากเครื่องพ่น 

เมือ่ถกูใช้งานไปนานจะมกีารช�ารดุ	ผ่านการซ่อมปรบัแต่ง

เครือ่งยนต์และอปุกรณ์ต่างๆ	เพือ่ให้ใช้งานได้	แต่เครือ่ง

พ่นไม่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานตามวิธีการ

มาตรฐานขององค์การอนามยัโลก	(WHO)	ได้แก่	อณุหภมูิ

ความร้อนปลายท่อ	(600-800	ºC)	อตัราการไหลสารเคมี	

(>21	ลิตร/ชั่วโมง)	ขนาดละอองของสารเคมีหรือเม็ด

น�้ายา	 (Voume	Median	Dimetter	5-30	µm)	ยังไม่มี

หน่วยงานทีด่�าเนินการในเรือ่งน้ี	WHO	ก�าหนดมาตรฐาน

ค่าเฉลีย่เมด็น�า้ยา	(VMD)	ของการพ่นสารเคมแีบบ	space	

spray	เพือ่ควบคมุแมลงบนิพาหะน�าโรคทีด่คีวรพ่นขนาด

เม็ดน�้ายาที่มีคุณสมบัติลอยฟุ้งได้ดีในบรรยากาศควรมี

ขนาด	 5-27	 ไมโครเมตร(11) จากการทดสอบประเมิน

ประสิทธิภาพของสารเคมีชนิดต่างๆ	และเครื่องพ่นควัน

สะพายไหล่ยี่ห้อต่างๆ		ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน	อาทิ

เช่น	วัดอัตราการไหลและก�าหนดค�านวณเวลาในการพ่น	

พบว่าให้ผลใกล้เคียงกันเมื่อพ่นในขนาดอัตราการออก

ฤทธิ์ที่เท่ากันโดยท�าให้ยุงลายมีอัตราตายในระดับปาน

กลางจนถึงสูง(12)	ทั้งน้ีการควบคุมยุงพาหะให้ได้ผลและ

มปีระสทิธภิาพยงัขึน้อยูก่บัคนพ่น	เครือ่งพ่น	และสารเคมี	

ส�าหรับคนพ่นควรผ่านการอบรมเพื่อให้มีความรู้และ

ทักษะในการใชเ้ครื่องพ่นและสารเคมีตามที่กรมควบคมุ

โรคก�าหนดไว้	 	 ส ่วนเครื่องพ่นและสารเคมีต้องได  ้

มาตรฐานตามที่	WHO	ก�าหนดไว้เช่นเดียวกัน

 ดงันัน้	เพือ่ให้การควบคมุยงุพาหะน�าโรคขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์

สงูสดุ	ผูว้จิยัจงึได้ด�าเนนิการประเมนิประสทิธภิาพการพ่น

สารเคมคีวบคมุยงุลายจ�าแนกตามคนพ่น		เครือ่งพ่นเคมี		

และสารเคมีที่ใช้พ่นของ	อปท.	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
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เสนอแนะเชิงนโยบายระดับพื้นที่ต่อไป	ซึ่งจะส่งผลดีต่อ

สุขภาพประชาชนโดยตรง

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของคนพ่นสารเคมี

ของ	อปท.	ที่ใช้เครื่องพ่นในการควบคุมยุงลาย

	 2.	 เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของเครือ่งพ่นสารเคมี

ของ	อปท.	ที่ใช้ควบคุมยุงลาย

	 3.	 เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของสารเคมทีีใ่ช้ในการ

ควบคุมยุงลาย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

	 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจิยัประเมนิผล	(Evaluation	

Research)

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 พื้นที่ศึกษาคือ	อปท.	ได้แก่	เทศบาลเมือง	เทศบาล

ต�าบล	และ	อบต.	ในพื้นที่ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	

6	 จังหวัดขอนแก่น	 ใน	 9	 จังหวัด	 ได้แก่	 ขอนแก่น	

มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์	 อุดรธานี	หนองบัวล�าภ	ู

เลย	หนองคาย	และบึงกาฬ	ท�าการศึกษาระหว่างเดือน

พฤษภาคม-กันยายน	2556

กำรค�ำนวณขนำดตัวอย่ำง

	 ใช้วิธีการจับฉลากได้จังหวัดหนองคาย	มี	 อปท.	

ทัง้หมด	67	แห่ง	ขนาดตวัอย่างได้	35แห่ง	จากการค�านวณ

กลุ่มตัวอย่างจากสูตร(13)

 n		= Z2	N	P(1-P)

	 	 (N-1)ε2  + Z2	P(1-P)

โดย	 N	 =	จ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด		

	 	 	 (67)

 ε	 =	ระดับความคลาดเคลื่อน	(ร้อยละ	10)
	 P	 =	สัดส่วนของอปท.ที่ใช้สารเคมีกลุ่ม

   ไพรทีรอยด์ทีข่ึน้ทะเบยีนจาก	อย.	(ร้อยละ	77)

	 Z	 =	ระดับความเชื่อมั่นที่	95	เปอร์เซ็นต์	

	 	 	 (มีค่า	1.96)

แทนค่าสูตร	

n	=
	 (1.96)2	x	67	x	0.77	x	(1-0.77)

	 (67-1)x	(0.1)2	+	(1.96)2	x	0.77	x	(1-0.77)

n	=		35

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้	

3	ส่วนคือ	เก็บข้อมูลคนพ่น	เครื่องพ่น	และสารเคมี	เพื่อ

น�ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แบบสอบถาม

ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนวิจัย

	 1.	 การประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคม ี

เจ้าหน้าที่	 อปท.	 โดยคัดเลือกคนพ่นสารเคมีเพศชาย

จ�านวน	1	คน	(ผูท้ีท่�าหน้าทีพ่่นสารเคม)ี	ท�าการสมัภาษณ์

และสอบถามคนพ่นโดยจดัเตรยีมอปุกรณ์ต่างๆ	ไว้ให้คน

พ่นอธบิายและสาธติ	ตัง้แต่วธิกีารผสมสารเคมจีนถงึการ

สตาร์ทเครื่องพ่น	สังเกตดูท่าทางและทักษะต่างๆ	แล้ว

บันทึกผลตามแบบประเมิน	การสาธิตวิธีการพ่น	 โดยให้

สะพายเครือ่งพ่นหมอกควนัแล้วแสดงวธิกีารพ่นทีเ่คยท�า

พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบ	 โดยมีผู้ประเมินสังเกต

แล้วเช็คลิสต์ในแบบประเมิน

	 2.	การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีของ	

อปท.	 โดยเลือกเครื่องพ่นที่มีอยู่และสามารถใช้งานได้

ท�าการตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนปลายท่อ	วัดอัตราการ

ไหลของน�้ายาเคมี	 ตรวจหาขนาดเม็ดน�้ายาเฉลี่ยของ

เครื่องพ่น	(VMD)	ตามวิธีของ	WHO	ดังนี้

	 	 2.1	 ท�าการตรวจวดัอณุหภมูคิวามร้อนปลายท่อ

โดยเตรียมเคร่ืองพ่นสารเคมีที่จะตรวจให้พร้อมใช้งาน 

เทน�้ามันโซล่าปริมาตร	1	ลิตรลงในถังน�้ายาเคมี	 คลาย

นอ็ตบรเิวณหวัหยดน�า้ยาแล้วถอดหวัหยดน�า้ยาเคมอีอก 

ติดเครือ่งพ่นและปล่อยไว้จนเครือ่งพ่นพร้อมท�างาน	3-5	

นาที	 วัดอุณหภูมิบริเวณจุดหยดน�้ายาเคมีด้วยเครื่องวัด

อณุหภมูคิวามร้อนปลายท่อ		อ่านค่าเมือ่อุณหภมูเิริม่คงที่

โดยท�า	3	ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย

	 	 2.2	 การตรวจวัดอัตราการไหลของหัวควบคุม

การไหลของน�า้ยาเคม	ี(Flow	rate)	โดยตดิเครือ่งพ่นและ

ปล่อยไว้จนเครื่องพ่นพร้อมท�างาน	3-5	นาที	 เปิดวาล์ว
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ท่อหยดน�้ายาเคมีให้น�้ายาไหลผ่านหัวหยดจนสม�่าเสมอ

น�ากระบอกตวงไปรอง	 จับเวลา	 3	 นาที	 เมื่อครบให  ้

ปิดวาล์ววัดปริมาณน�้ามันที่ไหลออกมา	ท�า	3	ครั้งแล้วหา

ค่าเฉลี่ยปริมาณน�้ายาค�านวณหาค่าอัตราการไหลน�้ายา

ตามสูตรดังนี้

อัตราการไหล	(ลิตร/ชั่วโมง)	=	
ปริมาณน�้ายาที่วัดได้	(มิลลิลิตร)	x	60	(นาที)

	 3	(นาที)	x	1,000	(มิลลิลิตร)

	 	 2.3	การตรวจวัดขนาดเฉล่ียของเม็ดน�้ายาเคมี

ของเครือ่งพ่น	(VMD)	โดยตดิเครือ่งพ่นและปล่อยไว้จน

เครื่องพ่นพร้อมท�างานนาน	3-5	นาที	พ่นสารเคมีตาม

มาตรฐานการใช้งานของเครื่องพ่น	 น�าสไลด์ที่เคลือบ

แมกนีเซียมออกไซด์	 (MgO)	 สัมผัสละอองน�้ายาเคมีใน

ระยะห่าง	6	ฟุตจากปลายท่อเคร่ืองพ่นโดยโบกสไลด์ลง

ผ่านกลุ่มละอองน�้ายา	1	ครั้ง	(เก็บ	2	สไลด์ต่อเครื่อง)	น�า

สไลด์ไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่เตรียมไว้เพ่ือเทียบ

ขนาด	นับจ�านวนเม็ดน�้ายาให้ได้	201	เม็ดต่อสไลด์	แล้ว

ค�านวณหาขนาดเฉลี่ยเม็ดน�้ายา	(VMD)	ตามตารางการ

ค�านวณและโปรแกรมส�าเร็จรูป	Probit	analysis	Program	

	 3.	 การทดสอบคุณภาพสารเคมีสุ ่มเก็บตัวอย่าง 

สารเคมีที่ใช้ในการพ่นควบคุมยุงตัวเต็มวัยจาก	อปท. 

มาทดสอบด้วยวิธี	 Bio	 assay	 test	 ตามหลักเกณฑ์ของ

องค์การอนามัยโลก	ท�าการทดสอบในหมู่บ้านสงเปือย 

หมู่ที่	 8	 และ	 9	 ต.บึงเนียม	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 โดย 

คัดเลือกบ้านที่มีหน้าต่างประตูที่ปิดมิดชิด	 	 ท�าการวัด

พื้นที่ของบ้านเพื่อผสมสารเคมีให้ได้อัตราการออกฤทธิ์

ของสารเคมีตามฉลากสารเคมีที่สุ่มเก็บมาและค�านวณ

เวลาทีใ่ช้พ่น	เครือ่งพ่นทีใ่ช้ทดสอบคอืเครือ่งพ่นหมอกควนั 

ทดสอบโดยแขวนกรงยุงลายที่ระดับความสูง	 1.5	 เมตร	

ทั้งในบ้านที่ทดสอบและบ้านควบคุม	โดยบ้านทดสอบใช้

ยุงทดสอบหลังละ	 100	ตัวต่อสารเคมีหนึ่งชนิด	 บ้าน

ควบคุม	25	ตัว	น�าสารเคมีที่ผสมแล้วพ่นบ้านที่ทดสอบ

โดยปิดหน้าต่างและประตูให้มิดชิดแล้วพ่นตามเวลาที่

ค�านวณไว้เพือ่ให้ได้อตัราการออกฤทธิต่์อพืน้ทีต่ามขนาด

ที่ฉลากก�าหนดให้พ่นเวลาเช้าไม่เกิน	08.00	น.	หลังจาก

พ่นเสร็จ	แขวนกรงยุงทิ้งไว้นาน	1	ชั่วโมง	ครบ	1	ชั่วโมง

เก็บกรงยงุออกจากบ้านแล้วถ่ายยงุใส่กรงใหม่ทีส่ะอาดใช้

ส�าลีชุบน�้าตาล	10%	บิดให้หมาดวางบนกรง	น�าไปเลี้ยง

ต่อในห้องปฏบิติัการจนครบ	24	ช่ัวโมงนับจ�านวนยงุตาย

แล้วค�านวณอัตราตาย

 
อัตราตาย		=

	 จ�านวนยุงทดสอบตาย		x	100

	 	 จ�านวนยุงทดสอบทั้งหมด

	 ถ้าอตัราตายของยงุเปรยีบเทยีบอยูร่ะหว่าง	5-20%		

ใช้สูตร	Abbott	ปรับแก้อัตราตายดังนี้

อัตราตายที่ถูกต้อง		=	
	อัตราตายของยุงทดสอบ-อัตราตายของยุงเปรียบเทียบ	x	100

	 100	-	อัตราตายของยุงเปรียบเทียบ

	 ถ้าอัตราตายของยงุเปรยีบเทยีบมากกว่า	20%	ถือว่า

การทดสอบผิดพลาดต้องท�าการทดสอบใหม่	

	 การแปลผลใช้เกณฑ์การประเมินผลความไวของ

ลูกน�้าหรือตัวเต็มวัยต่อสารเคมีของ	WHO(14)	ดังนี้

	 อัตราตายระหว่าง		98–100%		หมายถึง		มีความไว

ต่อสารเคมีในระดับสูง

	 อตัราตายระหว่าง		80–97%	หมายถงึ		มคีวามไวต่อ

สารเคมีในระดับปานกลาง

	 อัตราตายต�่ากว่า		80%	หมายถึง		มีความไวต่อสาร

เคมีในระดับต�่า	(หรือต้านต่อสารเคมี)

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	ข้อมูลที่ได้น�ามาวิเคราะห์สถิติ

เชงิพรรณนา	ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	แล้วน�าไปเปรยีบเทยีบ

กับค่ามาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

														ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น	3	ส่วนคือ	1)	ประเมิน

ประสิทธิภาพคนพ่นสารเคมี	 2)	ประเมินประสิทธิภาพ

ของเครื่องพ่นสารเคมี	3)	ประเมินประสิทธิภาพของสาร

เคมีที่ใช้	ผลการวิจัย		สรุปได้ดังนี้	

	 1.	 กำรประเมินประสิทธิภำพของคนพ่นสำรเคมี

ของ	อปท.	

	 	 1.1	ในด้านการใช้เครื่องพ่นก�าจัดยุงลายตัวเต็มวัย

จากการสมัภาษณ์คนพ่นจ�านวน	42	คนจาก	อปท.	42	แห่ง	

พบว่าคนพ่นสารเคมีเป็นเพศชาย	ร้อยละ	100	ต�าแหน่ง

เป็นลกูจ้างรายปีร้อยละ	69.00	และส่วนมากไม่เคยได้รบั

การอบรมเกี่ยวกับเครื่องพ่นร้อยละ	71.43		ตารางที่	1		
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ตำรำงที่	1	ข้อมูลทั่วไปของคนพ่นสารเคมี

																			ข้อมูลของผู้พ่น จ�ำนวน ร้อยละ

1.	 เพศ    

							ชาย

							หญิง

42

0

100.00

0.00

2.	 ต�ำแหน่ง

						ข้าราชการ

						ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

						อาสาสมัครสาธารณสุข

9

29

4

21.40

69.00

9.60

3.	 เคยได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับเครื่องพ่นหรือไม่		

	 ได้รับ

	 ไม่ได้รับ																					

12

30

28.57

71.43

	 	 1.2	การประเมินทักษะต่างๆ	 โดยมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ให้	 และสาธิตวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ก่อนพ่น	 ได้แก่ 

การเตรียมตัวและวัสดุอุปกรณ์	 เทคนิคในการผสมสารเคมี	 และการค�านวณอัตราส่วนผสมสารเคมีอยู่ในระดับพอใช้ 

คิดเป็นร้อยละ	 95.20	 การสตาร์ทเคร่ืองพ่นให้ติด	 การสาธิตท่าพ่น	 ท่าทางและความช�านาญในการพ่นสารเคมี 

อยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ	81.00	(ตารางที่	2)

ตำรำงที่	2	ข้อมูลทักษะด้านความช�านาญของผู้พ่น	(n	=	42)

																			ทักษะของผู้พ่น ไม่ช�ำนำญ พอใช้ ช�ำนำญ

1.		 การเตรียมตัวและวัสดุอุปกรณ์ก่อนพ่น	 0	(0.00) 40	(95.20) 2	(4.80)

2.		 เทคนิคในการผสมสารเคมีก่อนท�าการพ่น 0	(0.00) 40	(95.20) 2	(4.80)

3.		 การค�านวณอัตราส่วนผสมสารเคมีก่อนพ่น 0	(0.00) 40	(95.20) 2	(4.80)

4.		 การสตาร์ทเครื่องพ่นให้ติดก่อนพ่นสารเคมี 0	(0.00) 34	(81.00) 8	(19.00)

5.		 การสาธิตท่าพ่นและความช�านาญในการพ่นสารเคมี 0	(0.00) 34	(81.00) 8	(19.00)

6.		 การแสดงท่าพ่นท�าตามล�าดับขั้นตอนขณะพ่นของผู้พ่นได้	
	 อย่างถูกต้อง

0	(0.00) 34	(81.00) 8	(19.00)

	 	 การปฏิบัติตนที่ถูกต้องโดยการเลือกใช้ภาชนะ	การผสมสารเคมีโดยใช้แกลลอนใส่น�้ามันร้อยละ	78.60 

การเตมิน�า้ยาเคมทีีผ่สมแล้วลงในถงัเครือ่งพ่นโดยผ่านกรวยกรองร้อยละ	88.10	การใช้และสวมชดุป้องกนัตนเองขณะ

พ่นสารเคมร้ีอยละ	85.70	การสาธติการวางปลายท่อเครือ่งพ่นขณะท�าการพ่นสารเคมโีดยกดปลายท่อลงพืน้ท�ามมุ	45° 

ส่ายปลายท่อไปมาร้อยละ	19.00	การแก้ปัญหาเมื่อเกิดมีเปลวไฟลุกที่ปลายท่อขณะท�าการพ่นสารเคมีได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละ	11.90	(ตารางที่	3)
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ตำรำงที่	3	ข้อมูลทักษะด้านอื่นๆ	ของผู้พ่น	(n	=	42)

																			ทักษะของผู้พ่น จ�ำนวน ร้อยละ

1.	 กำรเลือกใช้ภำชนะผสมสำรเคมีเพื่อเตรียมผสมสำรเคมีก่อนพ่น

	 ไม่ทราบ

	 ถังสารเคมีของเครื่องพ่น

							แกลลอนใส่น�้ามัน

							ถังพลาสติก

3

5

33

1

7.10

11.90

78.60

2.40

2.	 กำรใช้กรวยกรองขณะเทน�้ำยำเคมีที่ผสมเสร็จเติมลงในถังน�้ำยำ

	 ไม่ใช้กรวยกรอง

	 ใช้กรวยกรอง					

5

35

11.90

88.10

3.	 กำรป้องกันตนเองขณะพ่นโดยกำรสวมใส่ชุดป้องกันตนเอง

	 ไม่มีชุดพ่นใช้เลย

	 มีชุดแต่ไม่ใช้

							ใช้และสวมชุด

1

5

36

2.40

11.90

85.70

4.	 กำรวำงปลำยท่อเครื่องพ่นขณะท�ำกำรพ่นสำรเคมี	

	 ตรงขนานกับพื้น	90	องศาไม่ส่ายปลายท่อ

							ตรงขนานกับพื้น	90	องศาส่ายปลายท่อไปมา

							กดปลายท่อลงพื้นท�ามุม	45	องศาส่ายไปมา

13

21

8

31.00

50.00

19.00

5.	 กำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดมีเปลวไฟลุกที่ปลำยท่อขณะท�ำกำรพ่น

	 แก้ไขไม่ถูกต้อง

	 แก้ไขได้ถูกต้อง

37

5

88.10

11.90

 2.		กำรประเมนิประสทิธภิำพของเครือ่งพ่นสำรเคมขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ในการควบคมุยงุลาย

พาหะน�าโรคไข้เลือดออกทั้งหมดจ�านวน	79	เครื่อง		ผลการศึกษาพบว่ายี่ห้อเครื่องพ่นที่ใช้มากที่สุดคือ	Igeba	คิดเป็น

ร้อยละ	63.30	รองลงมาคือ	Best	foger	และ	Swing	fog	(63.30)	และ	(16.50)	(ตารางที่	4)

ตำรำงที่	4	จ�านวนและร้อยละของเครื่องพ่นจ�าแนกตามยี่ห้อ	(n	=	79)

		ยี่ห้อ จ�ำนวน ร้อยละ

Igeba 50 63.30

Best	foger

Swing	fog

13

13

16.50

16.50

Plus	fog

Super	Halk

1

1

1.30

1.30

IZ	fog 1 1.30

รวม 79 100.00
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	 การตรวจวดัอณุหภมูคิวามร้อน	ณ	จดุหวัหยดน�า้ยาตรงปลายท่อพบว่าส่วนมากเครือ่งพ่นอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน	

(600-800	 ºC)	คดิเป็นร้อยละ	79.75	การวดัอตัราการไหลของน�้ายาสารเคมร้ีอยละ	60.90	การวดัขนาดละอองน�้ายา	

(VMD	10-30	µm)	ที่ระยะ	6	ฟุตได้มาตรฐานร้อยละ	60.90	มีเครื่องพ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง	3	ด้านร้อยละ	

60.90	(ตารางที่	5)

ตำรำงที่	5		 จ�านวนและร้อยละของเครือ่งพ่นทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานด้านอณุหภมูคิวามร้อนปลายท่อ	อตัรา

การไหลสารเคมี	และขนาดละอองเม็ดน�้ายา	(n	=	79)

เกณฑ์กำรประเมิน	(ค่ำมำตรฐำน) จ�ำนวนเครื่อง	(ร้อยละ)

ต�่ำกว่ำมำตรฐำน มำตรฐำน เกินมำตรฐำน

อุณหภูมิความร้อนปลายท่อ	(600-800	 ºC) 1	(1.26) 63	(79.75) 15	(18.99)

อัตราการไหลสารเคมี	(>21	ลิตร/ชั่วโมง) 16	(20.25) 48	(60.76) 15	(18.99)

ขนาดละอองเม็ดน�้ายา	(VMD	10-30	µm) 16	(20.25) 48	(60.76) 15	(18.99)

 3.	กำรประเมินประสิทธิภำพสำรเคมีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกำรควบคุมยุงลำยตัวเต็มวัย 

	 	 จากการสุ่มเก็บตัวอย่างสารเคมี	จ�านวน	12	ตัวอย่างหรือ	12	ยี่ห้อ	ได้แก่	เดลต้าเมทริน	ไซเปอร์เมทริน	และ 

ไซฟลูทริน	พบว่าสารเคมีมีขนาดความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ที่บรรจุแตกต่างกันในการจ�าหน่าย	แต่เมื่อผสมสารเคมี

ตามอัตราส่วนที่ฉลากระบุพบว่ามีความเข้มข้นและปริมาณสารที่ออกฤทธิ์เท่ากัน	จากผลการทดสอบพบว่าสารเคมีมี

ฤทธิ์ฆ่ายุงลายอยู่ในระดับสูง	โดยยุงมีอัตราตายระหว่าง	98.00-100.00	%	(ตารางที่	6)

ตำรำงที่	6		อัตราตายของยุงลาย (Ae. aegypti)	ต่อสารเคมีจ�าแนกตามสารออกฤทธิ์

สำรเคมี

ขวดที่

ชนิดสำร

ออกฤทธิ์

ควำมเข้มข้น

ระบุในฉลำก	

(%)

อัตรำส่วนผสม	

(สำรเคมี:

น�้ำมันดีเซล)

ควำมเข้มข้น

หลังผสม

อัตรำตำย

ของยุงลำย

(%)

อัตรำตำย

ของยุง	Control	

(%)

1 Deltamethrin 0.50 1:100 100 99.20 0

2 Deltamethrin 0.50 1:100 100 98.00 0

3 Deltamethrin 1.00 1:100 100 100.00 0

4	 Deltamethrin 1.00 1:100 100 100.00 0

5 Deltamethrin 1.00 1:100 100 100.00 0

6 Deltamethrin 2.00 1:100 100 100.00 0

7 Cypermethrin 10.00 1:100 100 100.00 0

8

9

10

11

12

Cypermethrin

Cypermethrin

Cypermethrin

Cypermethrin

Cyfluthrin

10.00

10.00

10.00

25.00

1.70

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

100

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

98.00

0

0

0

0

0
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อภิปรำยผล

	 1.	 การประเมินประสิทธิภาพคนพ่นสารเคมีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้เครื่องพ่นควบคุม

ยงุลายตวัเตม็วยัพบว่า	เจ้าหน้าทีพ่่นสารเคมส่ีวนใหญ่เป็น

ลูกจ้างภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการ

จ้างงานเป็นรายปีท�าให้การท�างานไม่ต่อเนื่อง	และมีการ

เปลีย่นคนบ่อยส่งผลให้ไม่ได้รบัการอบรมเกีย่วกบัการใช้

เครื่องพ่นและสารเคมีในการควบคุมโรคจากหน่วยงาน

กรมควบคุมโรค	ท�าให้ขาดความรู้	 เทคนิค	 และทักษะ 

การใช้เครือ่งพ่นและสารเคม	ีจากการสงัเกตและสอบถาม 

เจ้าหน้าที่พ่น	พบว่าการเตรียมสารเคมีมักจดจ�าและ

สอบถามจากผูท้ีเ่คยใช้แล้วบอกต่อๆ	กนัมาโดยไม่ได้อ่าน

ฉลากและค�าอธิบายก่อนใช้ที่อยู ่ข้างขวดของสารเคมี 

ในการเตรยีมสารเคมีส่วนมากมกัเตรยีมสารเคมทีีม่คีวาม

เข้มข้นเกินขนาดหลายเท่าโดยเข้าใจว่าถ้าผสมน้อยยุงจะ

ไม่ตายส่งผลให้มกีารใช้สารเคมเีกนิขนาดและท�าให้ยงุใน

พื้นที่ดื้อต่อสารเคมี		สอดคล้องกับการศึกษาในช่วง	5	ปี

ที่ผ่านมาพบว่ายุงลายบ้านต้านทานต่อสารเคมีเกือบทุก

ภาคในประเทศไทยทีม่กีารศกึษา	โดย	Somboon	et	al.(15) 

ศกึษาในภาคเหนอื	Ponlawat	et	al.(16)	ศกึษาในภาคกลาง	

Paeporn	 et	 al.(17)	 ศึกษาในภาคตะวันตก	 ลักษณา 

หลายทวีวัฒน์	และคณะ(5)	ศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ที่พบว่ายุงมีแนวโน้มดื้อต่อสารเคมี	 จะเห็นได้ว่า	 อปท. 

มีการใช้สารเคมีควบคุมไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นทุกปี	และ 

สารเคมทีีใ่ช้กนัมากทีส่ดุ	คอืสารเคมทีีใ่ช้พ่นยงุตวัเตม็วยั

ร้อยละ	64.91	เทคนคิการพ่นหมอกควนั	พบว่าส่วนใหญ่

มีการพ่นในบ้านแล้วมีการปิดอบ	และมีการพ่นนอกบ้าน	

เช่น	รอบๆ	บ้าน	ตามป่า	และท่อระบายน�้า	การดูแลรักษา

เครื่องพ่นหลังการใช้งาน	พบว่าเจ้าหน้าที่พ่นที่ผ่านการ

อบรมเครื่องพ่นจะมีการปฏิบัติและดูแลรักษาเครื่องพ่น

หลังการใช้งานเนื่องจากได้รับการแนะน�าจากวิทยากรถึง

เทคนคิและวธิกีารใช้เครือ่ง	ท�าให้ไม่มปัีญหาเรือ่งการอดุ

ตันของหัวหยด	และท่อส่งน�้ายาเคมีที่เกิดจากไม่เทน�้ายา

เคมีออกจากเครื่องพ่นหลังใช้งาน	 ซึ่งจะแตกต่างจากผู้ 

ไม่ผ่านการอบรมที่มักจะทิ้งน�้ายาเคมีไว้ในถังอยู่เสมอ

	 2.	 การประเมนิประสทิธภิาพของเครือ่งพ่นสารเคมี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ในการควบคมุยงุลาย

พาหะน�าโรคไข้เลือดออก	ผลการศึกษาพบว่า	 เครื่องพ่น

ที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองพ่นหมอกควันเกือบทั้งหมดมี

เครือ่งพ่นทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทัง้	3	ด้านร้อยละ	

29.10	สอดคล้องกบัการศกึษาของบญุเทยีน	อาสารนิทร์	

และคณะ(18)	ทีพ่บเครือ่งพ่นทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบ

ทั้ง	 3	ด้านถึงร้อยละ	8	อาจเกิดจากอุณหภูมิความร้อน 

ณ	จดุหวัหยดน�า้ยาตรงปลายท่อสงูเกนิมาตรฐานเนือ่งจาก

ก�าลังส่งของเครื่องแรง	แก้ไขโดยการปรับลดก�าลังเครื่อง

อัตราการไหลของสารเคมีต�่ากว่ามาตรฐานเกิดจากไม่เท

น�้ายาเคมีในถังที่เหลือจากการพ่นออกจากถังหลังเลิกใช้

งานเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ	สารเคมีและน�้ามันดีเซลจะ

แยกออกจากกันตกตะกอนเป็นสารเหนียวสีน�้าตาลเข้ม

หรือสีด�าติดก้นถัง	 เมื่อเติมน�้ายาเคมีใหม่เข้าไปก็ฟุ ้ง

กระจายเคลือบหัวส่งน�้ายาเคมี	ท่อส่งน�้ายาเคมี	และหัว

หยดน�้ายาท�าให้อุดตันส่งผลให้อัตราการไหลของน�้ายา

น้อยและอุดตันหัวหยด	ส่งผลให้ปริมาณเม็ดน�้ายามีน้อย

เมือ่เปิดวาล์วน�า้ยาเคมแีล้วไม่มคีวนักจ็ะมกีารน�าลวดหรอื

เหลก็แหลมมาทะลวงจงึท�าให้รคูวบคมุอตัราการไหลใหญ่

ขึน้กว่าเดมิส่งผลให้ขนาดเมด็ละอองน�า้ยา	(VMD)	ใหญ่

กว่ามาตรฐานท�าให้การลอยตวัอยูใ่นอากาศสัน้ลงตกลงสู่

พื้นเร็วขึ้นจึงไม่สัมผัสกับยุงพาหะ	 ดังน้ันหลังการใช้งาน

ควรมีการท�าความสะอาดและดูแลบ�ารุงรักษาเคร่ืองพ่น

ทุกครั้ง

	 3.	ด้านการประเมินประสิทธิภาพสารเคมีของ	อปท.	

ที่ใช้ในการควบคุมยุงลายตัวเต็มวัย	 จากการสุ ่มเก็บ

ตวัอย่างสารเคมี	12	ตวัอย่างหรอื	12		ยีห้่อ	พบว่าสารเคมี

ที่ใช้เป็นกลุ่มไพรีทรอยด์	ที่ใช้กันมากคือ	 เดลต้าเมทริน	

รองลงมาคือ	 ไซเปอร์เมทริน	และไซฟลูทริน	 เมื่อน�ามา

ทดสอบประสิทธิภาพโดยผสมสารเคมีตามอัตราส่วนที่

ฉลากระบุ	พบว่ามีฤทธิ์ฆ่ายุงลายอยู่ในระดับสูง	โดยยุงมี

อัตราตายระหว่าง	98.00-100.00%	ซึ่งวิธีการเก็บและ

สถานทีเ่กบ็ไม่มผีลต่อประสทิธภิาพของสารเคม	ีจากการ

สอบถามยงัพบว่าไม่ม	ีอปท.	ในพืน้ทีด่�าเนนิการเกบ็ข้อมลู

ชนิดสารเคมีที่ใช้	 จึงมีการใช้สารเคมีชนิดเดิมติดต่อกัน

เป็นเวลานานหลายปีส่งผลให้ยุงดื้อต่อสารเคมีที่ใช้และ

ไม่มีข้อมูลน�าเสนอผู้บริหาร	 ในการใช้สารเคมี	 สารที่ใช้

ส่วนใหญ่เป็นไซเปอร์มิทริน	สอดคล้องกับการศึกษาของ
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บุญเทียน	อาสารินทร์	และคณะ(9)	การส�ารวจการใช้สาร

เคมีก�าจัดแมลงพาหะน�าโรคไข้เลือดออกขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยคู่สัญญาบริการระดับ 

ปฐมภูมิ	 (CUP)ในพื้นที่สาธารณสุขเขต	 6	 	 ซึ่งสาร 

ไซเปอร์มิทรินสารนี้ไม่มีอยู่ในตารางสารเคมีที่	WHO 

ระบุหรือแนะน�าให้ใช้ส�าหรับใช้พ่นควบคุมยุงลาย	แต่มี

การผลิตขายในประเทศไทยเพื่อใช้ในการควบคุมไข้เลือด

ออกโดยใช้ค�าทีม่คีวามหมายกว้างๆ	(แมลงบนิและคลาน)	

ส�าหรบัประสทิธภิาพของสารเคมทีีสุ่ม่เกบ็มาทดสอบ	พบ

ว่าสารเคมียังออกฤทธิ์ก�าจัดยุงได้ดีโดยยุงมีอัตราตายใน

ระดบัปานกลางถงึสงูเมือ่ผสมตามฉลากข้างขวดแสดงว่า

สารเคมสีามารถใช้ได้ตามปกต	ิแม้กระทัง่สารไซเปอร์มทิรนิ	

ที่มีขายทั่วไปและใช้กันมาก

สรุปผล

	 การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทัง้หมด	42	แห่ง	พบว่า	เจ้าหน้าทีพ่่นสารเคมเีป็นเพศชาย

ทัง้หมดเป็นลกูจ้างคดิเป็นร้อยละ	69.00	ส่วนใหญ่ไม่เคย

ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองพ่น	และสารเคม ี

ร้อยละ	71.43	ทักษะในการเตรียมตัวและเลือกใช้วัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ	ก่อนพ่น	 เทคนิค	และทักษะในการผสม 

สารเคมี	ความสามารถในการค�านวณอัตราส่วนผสมสาร

เคมีต่อน�้ามันดีเซลอยู่ในระดับพอใช้ร้อยละ	95.20	การ

เลือกใช้ภาชนะในการผสมสารเคมีส่วนมากใช้แกลลอน

น�้ามันร้อยละ	78.60	เติมน�้ายาเคมีที่ผสมแล้วผ่านกรวย

กรองก่อนเติมลงในถังเครื่องพ่นร้อยละ	88.10	ขณะพ่น

สารเคมีสวมชุดป้องกันตนเองร้อยละ	85.70	สามารถ

สาธิตวิธีพ่นท�าตามล�าดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องอยู่ใน

ระดับพอใช้ร้อยละ	81.00	ผลการประเมินประสิทธิภาพ

ของเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ทั้งหมดจ�านวน	79	 เคร่ือง 

พบว่ายี่ห้อเครื่องพ่นที่ใช้มากที่สุดคือ	 Igeba	 ร้อยละ 

รองลงมาคือ	Best	foger	และ	Swing	fog	คิดเป็นร้อยละ	

63.30,	20.20	และ	16.50	ตามล�าดับ	และมีเครื่องพ่น

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง	3	ด้านร้อยละ	60.90	การ

ประเมนิประสทิธภิาพสารเคมทีีใ่ช้สุม่เกบ็ตวัอย่างจ�านวน	

12	 	 แห่ง	 (12	ยี่ห้อ)	พบว่าส่วนมากเป็นสารเคมีกลุ่ม 

ไพรีทรอยด์สังเคราะห์แยกตามชนิดของสารที่ออกฤทธิ์

ได้	3	ชนดิคอื	เดลต้าเมทรนิ	6	ยีห้่อ	ไซเปอร์เมทรนิ	5	ยีห้่อ	

และไซฟลูทริน	1	ยี่ห้อ	ท�าการทดสอบประสิทธิภาพโดย

ผสมสารเคมตีามอัตราส่วนทีร่ะบใุนฉลาก		พบว่าสารเคมี

มีประสิทธิภาพในการก�าจัดยุงอยู่ในระดับสูง	 โดยยุงมี

อัตราตายระหว่างร้อยละ	98.00-100.00	จากผลการ

ศึกษาครัง้น้ีสรปุได้ว่า	คนพ่นส่วนมากเป็นลกูจ้างรายปียงั

ไม่เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับเรื่องการใช้สารเคม	ี

เทคนิคการพ่นที่ถูกต้อง	และการซ่อมเครื่องพ่นเบื้องต้น

จากหน่วยงานของกรมควบคุมโรค	ท�าให้ขาดทักษะการ

ใช้	การผสมสารเคมี	และการพ่นที่ถูกต้อง	ส่วนเครื่องพ่น

ทีใ่ช้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทัง้	3	ด้าน	(ด้านอณุหภมูิ

เครื่อง	อัตราการไหล	และขนาดเม็ดน�้ายา)	ส่งผลให้การ

ควบคุมโรคไม่มีประสิทธิภาพ		และยังท�าให้ยุงดื้อต่อสาร

เคมีหลายชนิดที่ใช้	 ดังน้ันผู้พ่นควรผ่านการอบรมจาก

หน่วยงานของกรมควบคุมโรคเพื่อให้มีความรู้	 ความ

เข้าใจ	และมีทักษะ	สามารถด�าเนินงานควบคุมยุงพาหะ

โรคที่มีประสิทธิภาพและน�าเครื่องพ่นที่ได้มาตรฐานมา 

ใช้งาน

ข้อเสนอแนะ            

	 จากการสังเกตพบว่าส่วนมากเครื่องที่ใช้เป็นเครื่อง

เก่าและถูกใช้งานมาแล้วแต่หลังจากการใช้งานไม่มีการ

ดูแลรักษา	 เช่น	 ไม่น�าน�้ายาเคมีที่เหลือจากผสมออกจาก

ถงัสารเคมขีองเครือ่งพ่นเมือ่ใช้งานนานๆ	ไปจะท�าให้ท่อ

ส่งน�้ายาและหัวหยดน�้ายาอุดตันและควรด�าเนินการซ่อม

บ�ารงุเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการใช้งานครัง้ต่อไป	

ดงันัน้ผูท้ีท่�าหน้าทีพ่่นควบคมุโรคควรผ่านการอบรมและ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมี	 วิธีการพ่นที่ถูกต้อง	

และการซ่อมเครื่องพ่นเบื้องต้นจากหน่วยงานของกรม

ควบคุมโรคเพื่อให้ผู้ที่ด�าเนินงานด้านนี้มีความรู้	 ความ

เข้าใจ	และมีทักษะเพื่อให้สามารถด�าเนินงานควบคุมยุง

พาหะโรคที่มีประสิทธิภาพและเคร่ืองพ่นที่มีมาตรฐาน

ตามทีอ่งค์การอนามยัโลกก�าหนดได้แก่การวดัความร้อน

ปลายท่อ	ขนาดของเม็ดละอองน�้ายา	ซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังไม่ทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องพ่น

เคมีควรมีการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงเคร่ืองพ่นทุกปี

พร้อมจัดเตรียมอะไหล่ส�ารองไว้ใช้งานหน่วยงานของ 
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กรมควบคุมโรคต้องมกีารเฝ้าระวงัและทดสอบประสทิธภิาพ

ของสารเคมีก�าจัดแมลงที่ใช้อยู่ในพื้นที่เป็นระยะๆ	อย่าง

น้อย	2–3	ปีต่อครั้งเพ่ือเฝ้าระวังการดื้อสารเคมีของยุง

และใช้เป็นข้อมูลประกอบวางแผนการควบคุมยุงลายให้

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 อย่างไรก็ตามการป้องกัน

ควบคมุโรคไข้เลอืดออกนัน้ควรมกีารควบคมุก�าจดัลกูน�า้

ยงุลายควบคูไ่ปด้วย	และควรใช้สารเคมเีมือ่มคีวามจ�าเป็น

หรือมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นเท่านั้น	 เพ่ือเป็นการ

ประหยดังบประมาณ	ความปลอดภยัของคนพ่นและชะลอ

การดือ้ต่อสารเคมขีองยงุด้วย	ข้อจ�ากดัของการศกึษาครัง้

นี้คือคนพ่นส่วนมากเป็นลูกจ้างรายปีต้องท�างานหลาย

ด้านเวลาทีจ่ะให้สมัภาษณ์และอธบิายมน้ีอยต้องท�าอย่าง

รบีเร่ง	ส�าหรบัเครือ่งพ่นต้องเลอืกเฉพาะเครือ่งทีส่ามารถ

สตาร์ทติดเท่านั้น	ถ้าหากเครื่องไม่ติดต้องเริ่มต้นตรวจ

เช็คระบบการท�างานของแต่ละเคร่ืองใหม่ซึ่งใช้เวลานาน

ท�าให้เสยีเวลาโดยเฉพาะเครือ่งเก่าๆ	ทีไ่ม่มกีารดแูลบ�ารงุ

รักษาหลังการใช้งาน	 ควรศึกษาถึงต้นทุนในการพ่น

ควบคุมโรคแต่ละครั้งเพื่อหาความคุ ้มค่าในการพ่น

ควบคุมยุงลายพาหะน�าโรคไข้เลือดออก
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