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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูน
แดงน้ าขิงกับการไม่ขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิง  เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 224 
ตัวแทนครัวเรือนต่อ 1 ภาชนะน้ าใช้ภายในห้องน้ า โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 112 ตัวแทนครัวเรือน เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้นระยะเวลา 1 เดือน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวแทนครัวเรือนที่ขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิง ไม่พบลูกน้ าคิด
ตลอดช่วงระยะเวลา 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 89.3 และพบลูกน้ าร้อยละ 10.7 และกลุ่มตัวแทนครัวเรือนที่ไม่ขัดภาชนะเก็บน้ า
ประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดง ไม่พบลูกน้ าคิดเป็นร้อยละ 67.3 และพบลูกน้ าร้อยละ 35.7 กลุ่มที่พบลูกน้ ายุงลาย พบว่าการไม่
ขัดภาชนะมีโอกาสพบลูกน้ ายุงลายเพิ่มมากกว่าการขัดภาชนะถึงร้อยละ 53.8 การวิจัยในครั้งน้ีสามารถเพิ่มทางเลือกในวิธีการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน และสามารถน าวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวมาใช้ เช่น ปูนแดงผสมน้ าขิง ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 
ค้าส้าคัญ  :  ลูกน้ ายุงลาย  ปูนแดง  น้ าขิง 

 
Abstract 

 This study is a quasi-experimental research. The objective was the effect of cleaning water storage 
with the use of dried lime with ginger juice in water storage. And no cleaning water storage with the use of 
dried lime with ginger juice in water storage.  Data was collected from 224 household for 1 samples per 1 
water storage in bathroom. Participants in 2 group that was 112 household. Data was collected from July 
26 , 2016 to August 25 , 2016 for a total of one month and analyzed by descriptive statistics.  The results 
found that the first group of cleaning water storage with used of dried lime with ginger juice. No larvae were 
found throughout the 1 month period, accounting for 89.3% and 10.7% of the larvae respectively. Another 
group that was found to be 67 . 3%  of no larvae and 35 . 7%  of the larvae.  The percentage of founding 
mosquito larvae within the group was 58.3% that another group was more likely to find larvae than.  This 
research can increase the choice of how to prevent dengue hemorrhagic fever. And can be used the material 
such as dried lime with ginger juice to use in prevention and control. 
 
Keywords  :  mosquito larvae,  lime,  ginger juice 
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1. บทน้า 
 โรคไข้เลือดออก ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและถือเป็นนโยบายระดับชาติที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
และเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบร่วมกัน การสร้างความร่วมมือในชุมชนและการสร้างให้ชุมชน
สามารถดูแลตนเองได้นั้นเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการดูแลและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 จากการด าเนินงานในหลายปีที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยสะแกได้ด าเนินการน าวัสดุ
ธรรมชาติเข้ามาช่วยในการควบคุมและป้องกันการวางไข่ของยุงลาย เช่น มะกรูด หรือการปลูกพืชไล่ยุง เป็นต้น ผสานกับการ
ใช้ทรายอะเบท แต่ยังคงพบว่าพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง เป็นข้อมูลที่เกิด
จากการศึกษาพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของตัวแทนครัวเรือน ต าบลห้วยสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(วรรณวัฒน์ อินทอง, 2559) ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยสะแกจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเทคนิคและวิธีการใน
ก า ร ป้ อ ง กั น โ ร ค ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ป ร ะ ช า ช น  มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก  
และใช้งานง่าย เพื่อเพ่ิมทางเลือกในวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน และสามารถน าวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวมาใช้ เช่น 
ปูนแดงผสมน้ าขิง นอกจากนั้นแล้วยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่น าสิ่งของที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยมาใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิงกับการไม่
ขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิง 
 
2. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 2.1 ประเภทของการวิจัย ในครั้งนี้เป็นวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) มุ่งศึกษาผลของการ
ขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้ร่วมกับการใส่ปูนแดงน้ าขิงในการควบคุมลูกน้ ายุงลาย ต าบลห้วยสะแก อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมีจ านวนประชากรที่ร่วมเข้าวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 2,308 ครัวเรือน ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน เท่ากับ 224 
ตัวแทนครัวเรือน โดยได้น าการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาครั้งที่ผ่านมาในเรื่อง “พฤติกรรมในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของตัวแทนครัวเรือน ต าบลห้วยสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ” (วรรณวัฒน์ อินทอง, 2559) มาใช้
เนื่องจากเป็นการศึกษาในพื้นที่เดียวกันและใช้กลุ่มที่เหมือนกันกับการศึกษาครั้งก่อน และท าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
(simple random sampling) โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  
 สิ่งแทรกสอด (intervention) คือ การขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิง และการไมข่ัดภาชนะเก็บ
น้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิง 
 การวัดผลลัพท์ (result) คือ การพบและไม่พบลูกน้ าในภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้ในบ้านกลุ่มตัวอย่าง 
 2.2 ขั นตอนการท้าปูนแดงน ้าขิงแลการน้าไปใช้  
  2.2.1 ได้น าสูตรการท าปูนแดงน้ าขิงจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 
เรื่อง “ปูนแดง จากภูมิปัญญา ฆ่าลูกน้ ายุงลาย” ลงไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยผสมปูนเข้ากับน้ าขิงสัดส่วนใช้
ปูนแดง 4 กิโลกรัม ผสมกับน้ าขิง 500 มิลลิลิตร ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้อัตราส่วนในการผสมน้ าขิงของน้ าเปล่า 500 มิลลิลิตร
ต่อขิง 500 กรัม แล้วน ามาปั่นรวมกัน ต้มจนเดือดใช้เวลา 15 – 20 นาที ท้ิงไว้ 12 ช.ม. หลังจากนั้นผสมปูนแดงกับน้ าขิงให้เขา้
ที่แล้ว จึงน าปั้นเป็นก้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าเหรียญ 5 บาท และตากให้แห้งอย่างน้อย 3 วัน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ปูนแดง 
30 กิโลกรัม และน้ าขิง 3 ลิตร จะได้ปูนแดงน้ าขิงจ านวนประมาณ 1,500 ก้อน โดยการท าปูนแดงตากแห้ง 1 กิโลกรัมจะ
สามารถปั่นได้ประมาณ 50 – 52 ลูก (กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 
  2.2.2 ตัวอย่าง 1 ตัวแทนครัวเรือนใช้ปูนแดงน้ าขิง 5 ก้อนต่อ 1 ภาชนะน้ าใช้ภายในห้องน้ า คิดเป็นปนู
แดงน้ าขิงที่ต้องใช้กับกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 1,120 ก้อน โดยภาชนะทีน่ าไปใส่นั้นมีขนาดบรรจุ 100 ลิตร เช่น โอ่งมังกรใส่น้ าหรือ
ถังพลาสติก  
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  2.2.3 ก่อนใส่ปูนแดงน้ าขิงในกลุ่มตัวอย่างที่ขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้ ให้ใช้แผ่นขัดอย่างหยาบใน
การขัดภาชนะให้ทั่วแล้วล้างน้ าออก จากนั้นเติมน้ าให้เต็มภาชนะและใส่ปูนแดงน้ าขิง ในส่วนของกลุ่มที่ไม่ขัดภาชนะเก็บน้ า
ประเภทน้ าใช้ ให้เติมน้ าให้เต็มแล้วจึงน าปูนแดงน้ าขิงใส่ โดยมีการใช้น้ าและเติมน้ าปกติในบ้านกลุ่มตัวอย่าง 
 2.3 การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ช้ีแจ้งขั้นตอนการเก็บข้อมูลให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลห้วยสะแกในการเก็บ
ข้อมูลในครั้งนี้ โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้นระยะเวลา 
1 เดือน  
 2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างประชากรด้วย
แบบเก็บข้อมูลด้วยแบบสังเกต ได้แก่ รหัสบ้านที่ถูกสุ่ม และแบบไม่ใช้มาตรจากการตรวจพบลูกน้ ายุงลายในภาชนะเก็บน้ า
ประเภทน้ าใช้  เป็นแบบเลือกตอบ 2 ข้อ  คือ 1.พบลูกน้ า  และ2.ไม่พบลูกน้ า  
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูสถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ  

 
3. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพบลูกน้ ายุงลายในภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้ จากจ านวน 224 ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างครัวเรือนที่ขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิง และกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่ไม่ขัดภาชนะเก็บน้ า
ประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิงกลุ่มละ 112 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50 พบว่าการขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใสป่นู
แดง ไม่พบลูกน้ าคิดเป็นร้อยละ 89.3 และพบลูกน้ าร้อยละ 10.7 ในส่วนของการไม่ขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูน
แดง ไม่พบลูกน้ าคิดเป็นร้อยละ 67.3 และพบลูกน้ าร้อยละ 35.7 จะเห็นได้ว่าการขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูน
แดงน้ าขิงมีโอกาสพบลูกน้ าน้อยกว่าการไม่ขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิง  เมื่อเปรียบเทียบจากร้อยละ
ภายในกลุ่มที่ไม่พบลูกน้ ายุงลายคิดเป็นร้อยละ 16.2 และในส่วนของการเปรียบเทียบร้อยละภายในกลุ่มที่พบลูกน้ ายุงลาย 
พบว่าการไม่ขัดภาชนะมีโอกาสพบลูกน้ ายุงลายเพิ่มมากกว่าการขัดภาชนะถึงร้อยละ 53.8 ส่วนในผลรวมของการไม่พบลูกน้ า
คิดเป็นร้อยละ 76.8 และพบลูกน้ าคิดเป็นร้อยละ 23.2 โดยเริ่มเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนท่ีไดน้ าปูนแดงน้ าขิงไปใช้กบั
ภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้ภายในบ้าน (บริเวณห้องน้ า) ในระยะเวลา 1 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ถึงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดังตาราง 1 
ตาราง 1 ผลของปูนแดงน้ าขิงในภาชนะน้ าใช้ 
 

กลุ่ม 
ไม่พบลูกน ้า 

(household) 
พบลูกน ้า 

(household) 
รวม 

ขัดภาชนะและใส่ปูนแดงน ้าขิง 
 

100  
(89.3%) 

12  
(10.7%) 

112  
(100.0%) 

ไม่ขัดภาชนะและใส่ปูนแดงน ้าขิง 
72  

(67.3%) 
40  

(35.7%) 
112 

(100.0%) 

รวม 
172 

(76.8%) 
52 

(23.2%) 
224 

(100.0%) 
  
4. สรุปและเสนอแนะ 
 จากการวิจัยการประยุกต์ใช้ปูนแดงน้ าขิงในการป้องกันยุงลายต าบลห้วยสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
ประเด็นท่ีน่าสนใจดังน้ี 
 1. สูตรที่ใช้ในการผสมน้ าขิงจาก สสส. ไม่ได้บอกปริมาณความเข้นข้นของสารละลายน้ าขิงที่น ามาใช้ในการผสม ซึ่ง
ในการวิจัยนี้ได้ใช้อัตราส่วนของน้ า 1 ส่วนต่อปริมาณของขิง 1 ส่วน หรือน้ าเปล่า 500 มิลลิลิตรต่อขิง 500 กรัม และยังขาด
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ข้อสนับสนุนในการใช้ขิงแก่หรือขิงอ่อนในการน ามาผสมกับปูนแดง เพื่อให้มีประสิทธิผลต่อการควบคุมลูกน้ ายุงลายและอัตรา
การรอดชีวิตของลูกน้ าในภาชนะน้ าใช้ 
 2. จากผลการวิจัยที่พบในครั้งนี้ คือ การขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิงมีโอกาสพบลูกน้ าน้อย
กว่าการไม่ขัดภาชนะเก็บน้ าประเภทน้ าใช้และใส่ปูนแดงน้ าขิง เมื่อได้น างานวิจัยอื่นๆ มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ 
พบว่าจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเรื่อง การก าจัดลูกน้ ายุงลายระหว่างลูกปั่นปูนแดงกับทรายอะเบท (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาจังหวัดล าปาง, 2557) พบว่าการน าปูนแดงน้ าขิงมาประยุกต์ใช้ในภาชนะน้ าใช้นั้นสามารถท าลายลูกน้ ายุงลายได้
หลังจากแช่ทิ้งไว้ 5 ช่ัวโมง ลูกน้ าจ านวน 20 ตัวจึงตายหมดในบีกเกอร์ที่มีปริมาตรน้ า 400 มิลลิลิตร กับปูนแดงจ านวน 4 ก้อน 
โดยมีอัตราส่วนของขิง 100 กรัมต่อน้ าเปล่า 800 มิลลิลิตร ซึ่งไม่ทราบขนาดน้ าหนักของปูนแดงทั้งก่อนและหลังตากจนแห้ง
แล้วเท่านั้น รวมถึงการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของสารละลายปูนแดงในการก าจัดท าลายลูกน้ าและตัวโม่งของยุงลาย (สานนท์  
เลาหบุตร, 2545) พบว่าประสิทธิผลของสารละลายปูนแดงที่มีสามารถก าจัดลูกน้ ายุงลายได้ คือ ช่วงระหว่าง 1,281 – 4,485 
มิลลิกัมต่อลิตร ส่วนค่าความเป็นกรดด่างในสารละลายปูนแดงไม่มีผลในการก าจัดลูกน้ าและตัวโหม่งของยุงลาย และงานวิจัย
เรื่องการก าจัดลูกน้ ายุงลายด้วยค่ากรด-ด่างของน้ าโดยใช้วัสดุพื้นบ้านชนิดต่างๆ (โอปอ เนตระกูล, ม.ป.ป.) พบว่าการปรับน้ า
ให้มีค่า pH เท่ากับ 8 โดยใช้ปูนแดงให้ผลไม่ดีในการก าจัดลูกน้ าจ านวน 20 ตัว ภายในระยะเวลา 72 ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใช้เกลือท่ีมีความเข้มข้น 2.5% และผลของรูปแบบการใช้ปูนแดงตากแห้งในการควบคุมลูกน้ ายุงลายในภาชนะน้ าใช้โอ่ง
มังกรในบ้าน (มานิตย์ ลอมศรีสกุล, 2558) พบว่าค่าเฉลี่ยจ านวนลูกน้ ายุงลายในกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 ได้ใส่ปูนแดง 1 
ก้อน ขนาดเท่าลูกปิงปอง และกลุ่มทดลองที่ 2 ใส่ปูนแดง 2 ก้อน ทั้งสามกลุ่มมีค่าเฉลี่ยจ านวนลูกน้ ายุ งลายไม่แตกต่างกัน 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การใส่ปูนแดงน้ าขิงนั้นสามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายในภาชนะเก็บน้ าได้ และต้องมีปริมาณความเข้มข้นของ
สารละลายที่เพียงพอ แต่เมื่อท าการขัดขอบภาชนะจะช่วยเพิ่มผลของการควบคุมลกูน้ ายุงลายไดด้ีกว่าการไมข่ัดภาชนะ โดยคา่
ความเป็นกรดเป็นด่างไม่มีผลต่อการควบคุมลูกน้ ายุงลายในภาชนะเก็นน้ าประเภทน้ าใช้ ในส่วนของปริมาณความเข้มช้นของ
น้ าขิงเมื่อรวมกับปูนแดงน้ันยังไม่มีการหาค่าความเข้มข้นว่าความเข้มข้นเท่าใดจะช่วยส่งผลต่อประสิทธิผลในการควบคุมลูกน้ า
ยุงลายทั้งแบบผสมปูนแดงและไม่ผสมปูนแดง  
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 
 ผู้วิจัยควรมีการศึกษาต่อเนื่องในการหาความเข้มข้นของน้ าขิงต่ออัตราส่วนของปูนแดงกับการใช้ปูนแดงตากแห้งใน
การควบคุมลูกน้ ายุงลาย 
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