
    ทีม IC+ENV รางวัลดีเด่น COI ปี 2559 

 
1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา การการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออกก่อนระบาดของสถาบันราชานุกูล 

(Rajanukul dengue fever control before the outbreak 2016)  
2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม ............IC+ENV.................................................... 
3. ปีท่ีด าเนินการ.................2559................................................... 
4. ค าส าคัญ : การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนการระบาด 
5. เป้าหมาย :  
 เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของบุคลากรและผู้รบับริการในสถาบันราชานุกูลจาก 3 คนในปี 2558 ให้เหลอืไม่เกิน1คน ทั้งในผู้รบับริการและในบุคลากรในปี2559 
6. ปัญหาและสาเหตุ :  

ตามที่สถาบันราชานุกูลพบผู้ป่วยไข้เลอืดออกเป็นเด็กทีห่อ 2 จ านวน 1 คน เด็กที่หอออทิสติกจ านวน 1 คน และบุคลากร จ านวน 3 คน ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 และ
คาดว่าในปี 2559 กทม.จะมีผูป้่วยไข้เลือดออก 31,000 ราย สูงกว่าผูป้่วยในปี 2558 ซึ่งมีจ านวน 28,177 ราย เพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกในสถาบันราชานุกลูในปี 2559 
คณะกรรมการ IC ร่วมกบัENV จงึด าริให้ด าเนินมาตรการป้องกันล่วงหน้าก่อนการระบาด โดยคาดหวังว่าจะมีผูป้่วยโรคไข้เลือดออกในสถาบันราชานุกลูลดลงจากสถิติในปี 2558 ทั้งใน
ผู้รบับริการและบุคลากร ให้เหลอืไม่เกิน1คน ผ่านมาตรการต่อไปนี้ 

1.ส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลกูน้ าโดยก าจัดแหลง่น้ าขังและใสท่รายฆ่าลูกน้ า 

2.ก าจัดยุงตัวเตม็วัย 

3.ปรบัปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้มีแหลง่เพาะพันธ์ุยุงและที่หลบซอ่นยุงตัวเต็มวัย 

4.มาตรการป้องกันการถูกยุงกัด ด้วยการใช้โลช่ันและสเปรยไ์ล่ยุง 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  

7.1 วิเคราะห์สาเหตุกอ่นแก้ปญัหา 
   



    ทีม IC+ENV รางวัลดีเด่น COI ปี 2559 

สาเหตุของการเกิดปัญหามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีผูป่้วยดว้ยโรค

ไขเ้ลอืดออก 

มียงุตวัเต็มวยัที่สามารถเป็นพาหะโรค 

เกาะตามสิ่งหอ้ยแขวน/กองผา้/กองหนงัสอื 

บินไดไ้กล30-400เมตรดว้ย

ความเร็ว50cm./sec 

มีแหลง่เพาะพนัธุ์ลกูน  า้ยงุลาย 

ในอาคาร นอกอาคาร 

ท่อระบายน า้รอบอาคาร/สถาบนั 

กระถางไมน้  า้ที่ไม่มีปลา 

แจกนัพลดู่าง 

แกว้น า้ถวายพระ 

แหลง่ขงัน า้ในหอ้งน า้ 

บคุลากร/ผูร้บับริการ 

ไม่ป้องกนั

ตนเองจากการ

ถกูยงุกดั 

ขาดความรู้

เรื่องโรคและ

การป้องกนั 

สิ่งแวดลอ้ม 

ในอาคาร นอกอาคาร 

รก มีกองหนังสอื/กองผา้ 

มืด/อากาศไม่ถ่ายเท 

ไม่มีมุง้ลวดกนัยงุ 

รก มีหญ้า/วชัพืช 

มีเศษใบไมอ้ดุตนั

ท  าใหน้  า้ไม่ระบาย 

ทอ้งรางระบายทรุด 
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7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหา 
 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

1.มีแหลง่เพาะพันธ์ุลูกน้ า
ยุงลาย 

รณรงค์ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย  
 - ภายในอาคาร (เปลี่ยนน้ า) 
 - ภายนอกอาคาร (ใส่ทรายก าจัดลูกน้ า) 

 
 
ทุกหน่วยงาน 
ENV 

พ.ค.-ก.ย.59 ไม่มีแหลง่เพาะพันธ์ุ 
ยุงลาย 

ค่าcontainer index 
ลดลง 

2.มียุงตัวเต็มวัยทีส่ามารถ
เป็นพาหะ 

รณรงค์ส ารวจและท าลายยุงตัวเตม็วัย 
 - ภายในอาคาร (ตบ) 
 - ภายนอกอาคาร(พ่นหมอกควัน) 

 
 
ทุกหน่วยงาน 
ENV 

พ.ค.-ก.ย.59 ลดจ านวนยุงโตเต็มวัย ข้อร้องเรียนเรื่องยุง
ลดลง 

3.สิ่งแวดล้อม จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงและไม่ใหเ้ป็นที่อยู่ของยงุเต็ม
วัย 
- ภายในอาคาร (ท า 5ส/ติดมุ้งลวด) 
 - ภายนอกอาคาร (ตัดหญ้า/ลอกทอ่) 

 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
ENV 

พ.ค.-ก.ย.59 ลดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
และจ านวนยุงตัวเตม็วัย 

-ค่าcontainer index 
ลดลง 
-ข้อร้องเรียนเรื่องยงุ
ลดลง 

4.บุคลากร/ผูร้ับบรกิาร ป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด 

ทาโลช่ันกันยุง/ใช้สเปรย์ไล่ยงุ 

 

ทุกคน พ.ค.-ก.ย.59 บุคลากรและผู้รบับริการ
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

ผู้ป่วยใหม่ด้วยโรค
ไข้เลือดออกไม่เกิน1คน
ในบุคลากรและไมเ่กิน1
คนในผู้รับบรกิาร 
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7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยควรน าเสนอเป็นตาราง หรือกราฟ จะช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการแกป้ัญหา ข้อมูลหลังการแกป้ัญหา เปรียบเทียบผล 
(เพิ่มข้ึน/ลดลง/เท่าเดิม) 

1.ค่าcontainer index < 10% 60% (20เม.ย.59) 42.85%(2มิ.ย.59) ลดลง 17.15 % 
2.ข้อร้องเรียนเรื่องยุง < 10% 100% (ม.ค.59) 50% (14 มิ.ย.59) ลดลง 50 % แต่อาจเป็นเพราะเพิ่งเข้าสู่ฤดูฝน 
3.ผู้ป่วยใหม่ด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

ไม่เกิน1คนทั้งใน
ผู้รบับริการและในบุคลากร 

3 คนในผู้รับบริการ 
3 คนในบุคลากร 

ยังไม่มีผูร้ับบรกิารและ
บุคลากรป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

ลดลงเป็น 0 แต่อาจเป็นเพราะเพิ่งเข้าสู่ฤดฝูน
ในปี2559ที่มาช้า (18พฤษภาคม 59) 
ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปจนสิ้นฤดูฝน 
ประมาณ กันยายน 2559 

8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ผู้รับบริการ   ต้องป้องกันตัวเองจากการถูกยุงกัด 

 บุคลากร   ควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งการควบคุมสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานตนเอง และร่วมมือกันเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 

 ระบบงาน  1.ที่ผ่านมาการส ารวจแหลง่เพาะพันธ์ุยุงในพื้นทีส่่วนกลาง เช่น ท่อระบายน้ ารอบอาคาร / สถาบันฯท าโดยIC ซึ่งมงีานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันโรคการตรวจน้ าดื่ม
น้ าใช้ การดูแลท าปราศจากเช้ือเครื่องมือฝึกเด็กและสถานที ่การควบคุมการท าปราศจากเช้ือเครื่องมือแพทย์ การใช้น้ ายาฆ่าเช้ือ การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อส าคัญใน
ผู้รบับริการและบุคลากร และการดูแลก ากับการคัดกรองผู้รบับรกิารทั้งหมด ฯลฯ ท าให้ไมส่ามารถส ารวจได้สม่ าเสมอตามรอบเวลาที่ควรด าเนินการ อีกทั้งไม่มีก าลังบุคลากรที่
จะมายกฝาท่อระบายน้ า ลอกทอ่ระบายน้ า ดังนั้นการส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพ้ืนท่ีส่วนกลาง และการควบคุมสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพ้ืนท่ีส่วนกลาง
ควรด าเนินการโดย ENV แต่การmonitor ค่าตัวชี้วัดต่างๆและการจัดหาวัสดใุนการควบคุมโรค เช่น ทรายก าจัดลูกน้ า โลชั่น/สเปรย์ไล่ยุงและเอกสารความรู้เป็นหน้าท่ี
ของIC 

2.พบปญัหาว่างานสนามทีม่ีหน้าที่ดูแลควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่มีความรู้เกี่ยวกับทอ่ระบายน้ าทิง้ ท่อระบายน้ าหลังการบ าบัดและการเช่ือมโยงของท่อระบายน้ าทั้ง
สถาบัน ดังนั้นควรมีการวางแผนท างานร่วมกันระหว่าง งานสนาม งานระบายน้ าท้ิง และงานบ าบัดน้ าเสีย 
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3.ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานของตนเองและรอบๆหน่วยงาน เพื่อเฝ้าระวังและก าจัด
แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย โดย IC ได้ด าเนินการผ่านการขอความร่วมมือในรายงานการส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลายตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 แต่พบว่ามีหน่วยงานเพียง 
21หน่วยงานจาก 43 หน่วยงานที่มกีารรายงานเมื่อสิ้นสุดเดอืนพฤษภาคม คิดเป็น 48.80% 

 
9. การติดต่อกับทีมงาน : ผู้ที่สามารถติดต่อได้ ทพญ. ฐสรรพร เติมทอง ช่ือหน่วยงาน IC ที่อยู่  กลุ่มงานทันตกรรม โทรศัพท์ 70365,70358 e-mail nongraja@hotmail.com 
 


