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เอกสารหมายเลข 4 





รายงานผลการสุ่มส้ารวจลูกน ้ายุงลาย 8 จังหวัดภาคเหนือ
(ศตม.1.1-1.5) 

ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2561 
พื นที่
ส้ารวจ 

ชนิดและร้อยละภาชนะที่พบลูกน ้ามากตามล้าดับ 

ล้าดับที่ 1 ล้าดับที่ 2 ล้าดับที่ 3 

โรงพยำบ
ำล 

ถำดรองน  ำดื่ม/ที่รองน  ำหลังตู้เย็น
(33.33) 

รองน  ำกันมด(23.81) จำนรองกระถำง(9.52) 
อ่ำงเลี ยงบัว/ไม้น  ำ(9.52) 
เศษภำชนะที่ไม่ใช(้9.52) 

โรงเรียน น  ำใช้ในอำคำร(68.42) แจกัน(10.53) 
ยำงรถยนต(์10.53) 

ถำดรองน  ำดื่ม/ที่รองน  ำตู้เย็น
(5.26) 
ถังแช่ไม้ประดับ(5.26) 

ชุมชน
เมือง 

น  ำใช้ในบ้ำน(45.96) อ่ำงเลี ยงบัว/ไม้น  ำ
(8.09) 

ที่รองน  ำกันมด(7.66) 

ชุมชน
ชนบท 

น  ำใช้ในบ้ำน(40.28) ที่รองน  ำกันมด
(18.75) 

น  ำใช้นอกบ้ำน(5.56) 

วัด น  ำใช้ในอำคำร(60.00) เศษภำชนะที่ไม่ใช้
(20.00) 

ถำดรองน  ำดื่ม/ที่รองน  ำหลังตู้เย็น
(6.67) 
อ่ำงเลี ยงบัว/ไม้น  ำ(6.67) 

โรงงำน เศษภำชนะที่ไม่ใช้(33.33) อ่ำงเลี ยงบัว/ไม้น  ำ
(29.17) 

น  ำใช้ในอำคำร(12.50) 
ยำงรถยนต์(12.50) 
กำบใบพืช(12.50) 

โรงแรม ถำดรองน  ำดื่ม/ที่รองน  ำหลังตู้เย็น
(50.00) 
อ่ำงเลี ยงบัว/ไม้น  ำ(50.00) 

เกณฑ์ CI.<5%(โรงเรือน,โรงธรรม,โรงแรม,โรงงำน) 
เกณฑ์ CI.=0%(โรงพยำบำล,โรงเรียน) 
 



รายงานผลการสุ่มส้ารวจลูกน ้ายุงลาย จ.ล้าพูน(ศตม.1.1-1.5) 
ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2561 

พื นที่ส้ารวจ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

HI CI HI CI 

โรงพยำบำลจังหวัด - 2.94 - รอผล(2 มีค 61) 

บ้ำนพักโรงพยำบำลจังหวัด 0 0 - รอผล(2 มีค 61) 

บ้ำนพักโรงพยำบำลจังหวัด 0 0 - รอผล(2 มีค 61) 

โรงพยำบำลอ ำเภอ - 4.76(รพ.บ้ำนธิ) - รอผล(2 มีค 61) 

บ้ำนพักโรงพยำบำลอ ำเภอ 0 0(รพ.บ้ำนธิ) - รอผล(2 มีค 61) 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล - 0(ห้วยไซ) - 16.67(ทำขุมเงิน) 

บ้ำนพักโรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบล - 0(ห้วยไซ) - 0.00(ทำขุมเงิน) 

โรงเรียน - 10(ห้วยไซ) - 3.33(แมเ่มย) 

ชุมชนเมือง 20(บ.มหำวัน) 8.39(บ.มหำวัน) 11(สันดอนรอม) 4.15(สันดอนรอม) 

ชุมชนชนบท 19(บ.ห้วยไซ) 6.30(บ.ห้วยไซ) 11(บ.สบเมย) 3.54(บ.สบเมย) 

วัด - 38.46(ศรีชัยชุม) - 27.78(สบเมย) 

โรงงำน - 25.00(อ ำไพกำรเกษตร) - 0(น  ำดื่มฮูล่ำ) 

โรงแรม - 0(ล ำพูนวิลล์) - 3.85(พญำอิน) 



หน่วยงาน 

 ผลการส้ารวจค่า HI (House 
index) 

จ้านวนบ้าน 
ทีส่้ารวจ 

จ้านวนบ้าน 
ทีพ่บลูกน ้า 

ร้อยละ 

สสอ.เมือง 35,292 1,066 3.02 
สสอ.แม่ทำ 9,523 144 1.51 
รพ.ป่ำซำง 1,679 216 12.86 
รพ.แม่ทำ 2,058 26 1.26 

สสอ.ทุ่งหัวช้ำง 4,043 
236 5.84 

เทศบำลเมืองฯ 2,872 
40 1.39 

สสอ.ลี  15,563 972 6.25 
รพ.ลี  2,642 189 7.15 

รพ.บ้ำนโฮ่ง 2,203 0 0.00 

สสอ.บ้ำนโฮ่ง 8,026 
137 1.71 

รวม 83,901 3,026 3.61 

รายงานการส้ารวจค่าดัชนีความชุกลูกน ้ายุงลาย 
ปีงบประมาณ 2561 จ.ล้าพูน 
ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 



มาตรการส้าคัญ โรคไข้เลือดออก 

กิจกรรม 

1. การป้องกัน มีระบบเฝ้ำระวังโรค และผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือของเครือข่ำยใน
ท้องถิ่น 
ใหจ้ัดกำรสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำย โดยเน้นกระบวนกำรจัดกำรพำหะ
แบบผสมผสำน (Integrated Vectors Management-IVM)  

2การควบคุมโรค เน้นประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรคของทีม SRRT และท้องถิ่น 
ป้องกันไม่ให้กำรระบำดเกิน 2 Generation (มาตรการ 331)และ(Day 1 3 7) โดย
ใช้กลไกมำตรฐำนกำรตอบโต้ภำวะฉกุเฉิน (EOC-ICS)  

3.ป้องกันการเสียชีวิต โดยร่วมมือกับกรมกำรแพทย์ ให้มีกำรสนับสนุนคู่มือมำตรฐำน
กำรรักษำ และจัดระบบแพทย์ที่ปรึกษำ 

4. สื่อสารประชาสัมพนัธ์ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือให้ประชำชนรู้จักวิธีกำรป้องกัน
ตนเองและร่วมมือในกำรควบคุมโรค 


