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1. โครงการพัฒนา :    มุ้งปิดกั้นการแพรพ่ันธ์ุยุง ( Mosquito net blocked mosquitoes breeding ) 
2. หน่วยงาน :    ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล  (บางพูน)  สถาบันราชานุกูล 
3. ปีท่ีด าเนินการ : 2560 
4. ค าส าคัญ :    มุ้งปิดกั้นการแพร่พันธ์ุยุง  Mosquito net blocked mosquitoes breeding 
5. เป้าหมาย :   ปิดกั้น/ลดการแพร่พันธ์ุยุงภายในศูนย์ฯบางพูน  
6. ปัญหาและสาเหตุ :  
                  จากภารกิจของศูนย์ๆบางพูนในการดูแลเด็กบกพรอ่งทางพฒันาการและสตปิํญญา  อายุ15-35ปี   
ในการเตรียมความพรอ้มทกัษะพื้นฐานการท างาน  เมื่อผูป้กครองมาส่งเด็ก    เด็กจะใช้เวลาในการฝึกอยู่กับ
บุคลากรตลอดเวลา   เพราะฉะนั้นความปลอดภัยในการท างานจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก   ประกอบกบัสถานที่
ในการฝึกเป็นพื้นที่โล่งและมีการฝึกงานในสนามร่วมด้วยและจากสถิติการบริการพบอุบัติการณ์ด้านความเสี่ยงและ
ความปลอดภัยทีส่ าคัญคือการถูกยุงกัด     ในระยะเวลา  3  เดือนที่ผ่านมา (  ตค.2559  -  ธค.2559 ) พบ
อุบัติการณ์จากการถูกยุงกัดจ านวน 12 ครั้งจากจ านวนเด็กทั้งหมด 9 คน   ( เก็บข้อมูลจากการทึเ่ด็กถูกกัดแล้วมา
บอก  และจากการตรวจผิวหนัง ) 
                เนื่องจากยุงเป็นสาเหตหุลกัท าใหเ้กิดโรคต่างๆมาสู่คนโดยเฉพาะยุงลายเป็นพาหะไข้เลือดออก  และ
เกิดอาการคันบวมแดงเกิดผิวหนังอักเสบจากการเกา   เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกยงุกัดและบรรเทา
อาการรบกวนทีเ่กิดข้ึน  ทางบุคลากรจึงมีความตระหนกัทีจ่ะเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลเดก็เพื่อไม่ให้เกิดยุงกัด
โดยพัฒนาแนวทางป้องกันอุบัติการณ์จากการถูกยงุกัดรวมทั้งมีการประดิษฐ์ตะแกรงมุง้ลวดพลาสตกิวางบนทอ่
ระบายน้ าเพื่อปอ้งกันยงุด้วย 
 7. การวัดผลการเปลี่ยนแปลง  :  
7.1 ตารางสาเหตุของการเกิดปญัหาและแผนการแก้ไข 

ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวกบั 
ยุงเยอะมาก 

ลูกน้ าเยอะมาก 
อุบัติการณ์จากการถูกยุงกัด 

สร้างความร าคาญ 
 

- ปัจจัยด้านสิง่แวดล้อมสภาพทั่วไปของศูนย์ฯบางพูนพื้นที่กว้าง มีบริเวณทีเ่ป็น
ต้นไม้ค่อนข้างเยอะ  
- ในอาคารผู้ป่วยไม่มีห้องทีเ่ป็นมุง้ลวดในการป้องกันยุง 
- ทางระบายน้ ารอบอาคารทรุดเป็นช่วงๆ  บางจุดน้ าตื้นเขิน  พื้นที่ในการระบาย
น้ าไม่ดี  ไม่มีประสทิธิภาพท าให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงขนาดใหญ่รอบอาคาร
บริการผูป้่วย 
- ทางระบายน้ ารอบอาคารมีช่องให้ยุงสามารถบินลงไปไข่ได้ 
- เครื่องมืออปุกรณ์ในการก าจัดลกูน้ ายังไมเ่พียงพอ  มีพื้นที่เปิดกว้างเกินไป 
- ปัจจัยด้านวิธีการยังหาวิธีการป้องกันและก าจัดแหลง่เพาะพันธ์ุยุงไม่ตรงจุด 
-ปัจจัยด้านบุคลากร   พบว่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและการก าหนดผู้รบัผิดชอบ 
- ปัจจัยผูร้ับบรกิาร พบว่ายังมีขีดจ ากัดในการดูแลตัวเองเนือ่งจากภาวะบกพรอ่ง
ทางสตปิัญญา 
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7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหา /  กิจกรรมการพฒันา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                ด้านบุคลากร 

 ประชุมบุคลากรเพื่อหาแนวทางในการท าลาย  หรือปิดกั้นแหลง่เพาะพันธ์ุยุง 

 มอบหมายหน้าที่แก่บุคลากรในการพาผู้ป่วยท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงทุกเช้าวันจันทร์  และวัน
ศุกร์  และทุกครัง้หลังฝนตกป้องกันไม่ให้มีแหลง่น้ าขัง 

 มอบหมายหน้าที่แก่บุคลากรในการพาผู้ป่วยหยอ่นทรายอะเบททุกเช้าวันจันทร์  และวันพุธ 

 ก าหนดแนวทางการในการดูแลและเพิ่มความปลอดภัยใหเ้หมาะสมเมื่อพาผูป้่วยฝึกท างานสนามที่
อาจถูกยุงกัดเช่น  ใส่เสื้อผ้าใหป้กปิดใสป่ลอกแขน  ทาโลช่ันกันยุง 

 ท ากลุ่มเรือ่งความปลอดภัยในการท างาน  การดูแลตัวเองใหป้ลอดภัยจากการถูกยงุกัด 

 จัดหาข้ีผึง้แซมบัคไว้เพื่อกรณีที่เดก็เกิดถูกยงุกัดเพื่อลดการระคายเคือง 
              ระยะเวลาด าเนินงาน  :  1  สัปดาห์ 
               ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :   

- มีแนวทางที่ชัดเจนในการป้องกัน  และก าจัดยุง 

- ก าหนดแนวทางในการดูแลเดก็  และสิง่แวดล้อม  พร้อมก าหนดผูร้ับผิดชอบ 

- บุคลากรทุกคนรับทราบหลกัการในการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง  และการป้องกันยุงกัดผูป้่วย 

- ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองเพื่อไม่ให้ถูกยุงกัดได ้
               ตัวชี้วัดผลลัพธ์  :   

- บุคลากรท าตามแนวปฏิบัติในการดูแลสิ่งแวดลอ้ม  แลดูแลผู้ป่วยใหป้ลอดภัยไม่ถูกยงุกัด 

- ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ 
                ด้านวิธีการ 

- คิดค้นผลิตนวัตกรรมตาข่ายมุ้งลวดพลาสติกป้องกันยงุเพื่อวางไข่บริเวณท่อระบายน้ ารอบๆอาคาร     

- ตรวจเช็คดูแลไม่ให้ยุงมีช่องทางที่จะลงไปไข่อย่างสม่ าเสมอ 

- คอยเปิดช่องทางใหม้ีน้ าไหล  ไม่ให้ใบไม้หรือเศษขยะใดมาอดุกั้นทับถมบรเิวณมุ้งซึง่อาจท าให้มุง้หลุด  
ยุงจะบินข้ึนลงได ้

- ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงทุกจุดอย่างสม่ าเสมอ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :  2  สัปดาห ์
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  ช่องทางที่ยุงจะบินลงไปวางไข่ถูกปิดกั้น และก าจัด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  :  ไม่พบลูกน้ าบรเิวณทางระบายน้ ารอบๆอาคาร  จ านวนยุงลดลง-ไม่มี  

   ไม่มีใครถูกยุงกัด 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง   โดยการลอกขุดท่อระบายน้ าที่มคีวามตื้นเขินและหย่อนทรายอะเบต 
- ดูแลฉีดพ่นยากันยุงทุกวันตอนเช้าในช่วงที่มีการระบาด   และสปัดาหล์ะ  2 ครั้งในช่วงที่ไม่มีการระบาด   

ซึ่งจะท าก่อนผู้รบับริการจะมา   ก าหนดเวลาไว้ 7.45 น    
- ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการท างานตัดแต่งกิง่ไม้ในสนามเพือ่ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์    บริเวณที่ท าปุ๋ย

จากใบไมจ้ัดหาผ้าสแลนมาคลมุเพือ่ป้องกันยุงวางไข่ 
- ปลูกตะไคร้หอมรอบอาคาร  
-  ประสานงานกบั อบต.บางพูนในการฉีดพ่นหมอกควันปลีะ 2 ครั้ง  และขอความร่วมมือในการฉีดพ่น

เพิ่มในช่วงที่มกีารระบาด  ( ครั้งล่าสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2560 )    
               ระยะเวลาด าเนินงาน  :  6  สัปดาห ์
               ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  ไม่มีแหลง่เพาะพันธ์ุยุง สิ่งแวดล้อมโลง่สะอาด 

          จ านวนยุง  หรือปริมาณยงุลดลง    
             ผู้ป่วยและบุคลากรถูกยงุกัดลดลง  หรือไม่ถูกกัดเลย 
               ตัวชี้วัดผลลัพธ์  :  ตรวจไม่พบลูกน้ ายุงในทางระบายน้ า 

   สิ่งแวดล้อม โล่งสะอาด 
   ปริมาณยุงลดลง ผูป้่วยและบุคลากรถูกยุงกัดลดลง-ไม่ถูกยุงกัด 

7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหา  เมื่อเปรยีบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนแก้ปัญหา ข้อมูลหลังแก้ปญัหา เปรียบเทียบผล 

แหล่งเพาะพันธ์ุยงุ ไม่มี มีแหลง่เพาะพันธ์ุยุง 
แหล่งเพาะพันธ์ุยงุถูกก าจัด  

และปิดกั้น 
ลดลง-ไม่ม ี

ลูกน้ ายุง ไม่มี มีลูกน้ าจ านวนมาก 
ไม่มีลูกน้ าบรเิวณ 
ทางระบายน้ า 

ลดลง-ไม่ม ี

จ านวนยุง ลดลง จ านวนยุงเยอะมาก จ านวนยุงลดลง ลดลง 
ผู้ป่วยถูกยุงกัด ลดลง ถูกยุงกัดบ่อยมาก ถูกยุงกัดลดลง ลดลง 

บุคลากรถูกยุงกัด ลดลง ถูกยุงกัดบ่อยมาก ถูกยุงกัดลดลง ลดลง 
   
ผลการเปลี่ยนแปลง : หลังจากด าเนินการตามแนวทางข้ันต้นและเกบ็ข้อมลูอบุัติการณ์ความเสี่ยงในช่วงเดือน มค.
2560 –มีค.2560   ปริมาณยุงลดลง  อุบัติการณ์ลดลง  พบอุบัติการณ์จ านวน 5 ครั้ง   บุคลากรและผู้รบับริการมี
ความพึงพอใจ ที่ไมม่ียุงมาสร้างความร าคาญ  ผู้รบับริการมคีวามสุข  ผู้ให้บรกิารมีความสบายใจ 
8.บทเรียนท่ีได้รับ :  
- มีการผลิตผลงานนวัตกรรมที่สามารถลด/ปิดกั้นการแพรพ่นัธ์ุยุงในบริเวณทีม่ีบุคลากรและผูป้่วยอยู่   
- หน่วยงานอื่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตนเองได้ 
- สามารถ ช่วยลดจ านวนยุงที่จะมากัดเดก็และบุคลากร   
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- ภาคภูมิใจในการท างานเป็นทีม และน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และต่อยอด 
9.การติดต่อกับทีมงาน 

9.1 นางยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ yukfong@windowslive.com 
9.2 นางสาวดวงกมล เอี่ยมเอบิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ eiamearb@yahoo.com 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน)  94/1 หมู่ 3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ 02-959-6295  มือถือ 081-398-4882 
10. คณะท างาน 
ท่ีปรึกษาโครงการ นางยุ้กฟอง ศรปีระสาธน ์พยาบาลวิชาชีพช านาญการ(หัวหน้าศูนย์ฯบางพูน) 
คณะท างาน:  1. นางสาวดวงกมล เอี่ยมเอิบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ(หัวหน้าทีม) 

2. นางสาวพรรทิพา ยืนยง พนักงานช่วยเหลอืคนไข้ 
3. นายสมพร รกัชาติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
4. นายบุญมี ปิ่นภู่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 


