
การประชุมเชิงปฏบิตักิารการพฒันาองค์กรสมรรถนะสูงดา้นการวจิัยส าหรับการเฝา้ระวงั ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพฯ 

ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคที่ 7 จังหวดัขอนแกน่ 

คณะผู้วิจัย: นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว นางสาวศศิธร แพนสมบัติ นายกองแก้ว ยะอูป

นายพรทวีวัฒน์ ศูนย์จันทร์ และนายบุญส่ง กุลโฮง

เพื่อประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง

ในเขตรับผิดชอบส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

รูปแบบการศกึษา: การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Design)

ประชากรที่ศึกษา : เครื่องพ่นหมอกควันทุกยี่ห้อที่อยู่ภายใต้การดูแลของ

หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

n =          NZα/2 
2p(1-p)

d2 (N-1) + Zα/2 
2 p(1-p)

การก าหนดขนาดตัวอย่าง:

n  =         172 x 1.962 x 0.80(1-0.20)

0.052x (172-1) + 1.962 x 0.80 (1-0.20)

n  = 102 เครื่อง

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง: แบบประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีทาง

สาธารณสุข กรมควบคุมโรค บันทึกผล ข้อมูลทั่วไปของเครื่องพ่น และเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานเครื่องหมอกควันทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ อุณหภูมิความร้อน

ปลายท่อ 600-800 องศาเซลเซียส อัตราการไหลของน้ ายาเคมี >24 ลิตร/ชั่วโมง

ค่าเฉลี่ยขนาดละอองสารเคมี (VMD =10-30 µm) และค่าการกระจายตัวของเม็ด

น้ ายา (Span < 2)

การวิเคราะห์ข้อมูล: สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ด้วยค่าร้อยละ และวิเคราะห์ผลแบบ Probit Analysis (ส าหรับค่า VMD และ ค่า Span)
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2.9% ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ภาพที่ 1 ผลการประเมินเครื่องพ่นหมอกควันด้าน

อุณหภูมิความร้อนปลายท่อ

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกกลายเป็นโรคประจ า

ถิ่นมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และถูกจัดให้

อยู่ใน endemicty of DF/DHF CategoryA

เ ป็ นกลุ่ มปร ะ เทศที่ มี ก ารร ะบาดของ

ไข้ เลื อดออกสู ง เป็ นปัญหาส าคัญทาง

สาธารณสุข (Regional Office for South-

East Asia,2011) มานานมากกว่า 60 ปี

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ มียุงลายบ้าน 

และยุงลายสวน เป็นพาหะน าโรค จ าแนกกลุ่มตาม

ความรุนแรงของโรคได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาการไข้เดงกี 

(DF) ไข้ เลือดออกเดงกี (DHF) และไข้ เลือดช็อค 

(DSS) ในปี พ.ศ. 2501 พบระบาดครั้งแรกในประเทศ

ไทยและแพร่กระจายไปทั่วประเทศในเวลาต่อมา

โดยมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกคือการควบคุมแมลง

พาหะทั้งระยะลูกน้ าและตัวเต็มวัย โดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ซึ่งเป็นมาตรการที่

ต้องด าเนินการก่อนถึงฤดูการระบาดของโรค(ฤดูฝน) ซึ่งเมื่อมีการรายงานพบ

ผู้ป่วยโรคเลือดออกในพื้นที่ต้องด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 ทันที 

โดยเฉพาะการพ่นสารเคมีก าจัดตัวเต็มวัยที่มี เชื้อไวรัสรอบบ้านผู้ป่วยรัศมี        

100 เมตร เป็นขั้นตอนส าคัญในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  

ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานเครือข่าย เช่น อปท. 

อบต. รพ.สต. และ รพ. มีการจัดสรรงบประมาณในการจักซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

เพื่อใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกพื้นที่ แต่ประสบปัญหาเครื่องพ่นที่ใช้งาน  

ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวยังขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้       

และประสบการณ์ในการซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา และประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นหมอก

ควัน แม้ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพ่นได้รับการอบรม สารเคมีที่ใช้มีคุณภาพ 

แต่เครื่องพ่นหมอกควันไม่ได้มาตรฐาน การควบคุมการระบาดก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องพ่นหมอก

ควันในพื้นที่ เสี่ยงโรคไข้เลือดออกเพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินมาตรฐานของเครื่องพ่นหมอกควัน 4 องค์ประกอบ ได้แก่

อุณหภูมิความร้อนปลายท่อ อัตราการไหลของน้ ายาเคมี ขนาดละอองเม็ดน้ ายา และ

การกระจายตัวของเม็ดน้ าเคมี พบว่ามีเครื่องพ่นหมอกควันที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว

ตามที่ WHO ก าหนดในแต่ละองค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ 97.1 74.5 54.9 และ 100 

ตามล าดับ (ภาพที่ 1-4) โดยมีเครื่องพ่นหมอกควันที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 องค์ประกอบ

เพียงร้อยละ 35.3 (ภาพที่ 5)  

74.5%

25.5%
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ภาพที่ 2 ผลการประเมินเครื่องพ่นหมอกควัน   

ด้านอัตราการไหลของน้ ายาเคมี

54.9%

45.1%

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ภาพที่ 4 ผลการประเมินเครื่องพ่นหมอกควัน

ด้านค่าการกระจายตัวของเม็ดน้ ายาเคมี

100%

ผ่าน 

ภาพที่ 5 ผลการประเมินเครื่องพ่นหมอกควัน  

ทั้ง 4 ด้าน

Best fogger = 

45.1%

Swing fog = 18.6%

Igeba = 29.4%

Strom fog = 2%

Themal fog =1%

Puls fog=2% Super fog=1%

Airo fog = 1%

1%

16.7%

47.1%

35.3%

1 ด้าน

2 ด้าน

3 ด้าน

4 ด้าน

ขั้นตอนการประเมินขนาดละอองสารเคมี (Droplet side) และการกระจายตวัของเม็ดน้ ายา

หัวหยดน้ ายาเคมี

การวดัอณุหภูมิความรอ้นปลายท่อ การวดัอัตราการไหลน้ ายาเคมี

1. เครื่องพ่นหมอกควันที่นิยมใช้ในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก     

ในพื้นที่ 3 อันดับแรกคือยี่ห้อ Best foger Igeba และ Swing fog สอดคล้องกับ

การศึกษาของกองแก้ว ยะอูป และคณะ (2561) เนื่องจากเป็นเครื่องพ่นที่มีราคาถูก

บทน า 

การประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงโรค

ไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563-2565

ผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย

สรุปและอภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

ภาพที่ 3 ผลการประเมินเครื่องพ่นหมอกควัน  

ด้านค่าเฉลี่ยของน้ ายาเคมี (VMD)

2. เครื่องพ่นหมอกควันที่ผ่านเกณฑ์ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ อุณหภูมิความร้อน

ปลายท่อ อัตราการไหลของน้ ายาเคมี ขนาดละอองเม็ดน้ ายา และการกระจายตัวของ

เม็ดน้ ายา พบเครื่องพ่นหมอกควันที่ผ่านเกณฑ์ตามที่  WHO ก าหนด ในแต่

องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 97.1 74.5 54.9 และ 100 ตามล าดับ เมื่อประเมิน

ภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบพบว่ามีเครื่องพ่นหมอกควันที่ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 

35.3 ต่างจากการศึกษาของกองแก้ว ยะอูป และคณะ(2561) เครื่องพ่นหมอกควัน

ผ่านเกณฑ์ทั้ ง 3 องค์ประกอบสูงถึ งร้อยละ 60.9 (เดิม WHO ก าหนด 3 

องค์ประกอบ) จะเห็นได้ว่าเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ในพื้นที่ยังคงมีไม่ผ่านเกณฑ์

เท่าที่ควรส่งผลถึงการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่มีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินเครื่องหมอกควัน

ในพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 102 

เครื่อง พบส่วนใหญ่เป็นเครื่องพ่นยี่ห้อ

Best foger ร้อยละ 45.1 รองลงมาเป็น 

Igeba Swing fog Puls fog และ 

Strom fog ร้อยละ 29.4  18.6 2 และ 2 

ตามล าดับ

เครื่องพ่นหมอกควันควรมีการตรวจเช็คก่อนน าไปใช้ในการควบคุมโรค

ไข้เลือดออกในพื้นที่ 

เครื่องพ่นหมอกควันควรได้รับการประเมินมาตรฐานก่อนน าไปใช้ในการ

ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทุกปีเพื่อให้การด าเนินการควบคุม

การระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


