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คู่มือการด าเนนิงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  อ าเภอดอยเต่า 
โรคไข้เลือดออก เกิดจำกเช้ือไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) มียุงลำยเป็นพำหะน ำโรค พบได้ในทุกกลุ่มอำยุ 

พบมำกในเด็กวัยเรียน  
โรคไข้เลือดออกระบำดใหญ่ครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ ในปี พ .ศ. 2497 ในประเทศไทยระบำดครั้งแรกในปี 

พ.ศ. 2501 ที่กรุงเทพฯ จำกนั้นได้แพร่กระจำยไปทั่วประเทศโดยเฉพำะหัวเมืองใหญ่ ที่มีกำรคมนำคม
สะดวก สถำนกำรณ์ของโรคมีแนวโน้มสูงข้ึนโดยตลอด ต่ำงจำกอัตรำป่วยตำยลดลงอย่ำงมำก แสดงว่ำ พัฒนำกำร
ด้ำนกำรรักษำพยำบำลดีข้ึน แต่ประชำชนยังขำดควำมร่วมมือต่อกำรป้องกันควบคุมโรค 

สาเหตุ 
เกิดจำกเช้ือไวรัสเดงกี (Dengue virus)ม ี4 serotypes คือ DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4  ทั้งนี้ 

4  serotype มี Antigen บำงส่วนร่วมกัน  ดังนั้นถ้ำมีกำรติดเช้ือชนิดใดแล้วจะท ำให้ร่ำงกำยมีภูมิคุ้มกันต่อเช้ือ
ชนิดนั้นไปตลอดชีวิต   และจะมี ภูมิ คุ้มกันต่อไวรัสเดงกี  อีก  3 ชนิดในช่วงสั้นๆ ไม่ถำวร ประมำณ  6-
12 เดือน     หลังจำกระยะนี้แล้ว คนที่เคยติดเช้ือไวรัสเดงกี ชนิดหนึ่งอำจติดเช้ือไวรัสเดงกี ชนิดอื่นที่ต่ำงไปจำก
ครั้งแรกได้ เป็นกำรติดเช้ือซ้ ำ    ซึ่งถือว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้เกิดโรคไข้เลือดออก (DHF)  

การติดต่อ 
โรคไข้เลือดออกติดต่อถึงกันได้โดยมียุงลำยบ้ำน (Aedes  aegypti) เป็นพำหะน ำโรคที่ส ำคัญ โดยยุงตัว

เมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยในระยะไข้สูง และฟักตัวในยุงประมำณ 8-12วัน จำกนั้นเมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนปกติ ก็จะ
ปล่อยเช้ือไวรัสไปยังผู้ที่ถูกกัด เมื่อเช้ือเข้ำสู่ร่ำงกำยคน และผ่ำนระยะฟักตัวประมำณ  5-8 วัน (สั้นที่สุด 3 วัน - 
นำนที่สุด 15 วัน) ก็จะท ำให้เกิดอำกำรของโรคได้  ส ำหรับเช้ือเดงกีนี้จะอยู่ในตัวยุงนั้นตลอดชีวิตของยุง คือ 
ประมำณ 45 วัน 

อาการ    
หลังจำกได้รับเช้ือจำกยุงประมำณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะมีอำกำรค่อนข้ำงเฉพำะ 4 ประกำร ดังนี้ 
1.ไข้สูงเฉียบพลัน (38.5 – 40 องศำเซลเซียส) ประมำณ 2-7 วัน หน้ำแดง ปวดกระบอกตำ   เบื่อ

อำหำร อำเจียน ส่วนใหญ่จะไม่มีน้ ำมูกไม่ไอ ซึ่งช่วยในกำรวินิจฉัยแยกจำกโรคหัดและไข้หวัด 
2. อำกำรเลือดออก เส้นเลือดเปรำะ แตกง่ำย (tourniquet test ให้ผลบวก ตั้งแต่ 2-3 วันแรก) มีจุด

เลือดออกเล็ก ๆ ตำมแขน ขำ ล ำตัว รักแร้ มีเลือดก ำเดำ เลือดออกตำมไรฟัน อำจมีอำเจียนและอุจจำระสีด ำ 
           3. ตับโต กดเจ็บ   ส่วนใหญ่จะคล ำพบตับโตได้ประมำณวันที่ 3-4 นับแต่เริ่มป่วย 

4. ภำวะช็อก ประมำณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะมีอำกำรรุนแรง เนื่องจำกมีกำรรั่วของพลำสมำ ออกไปยัง
ช่องปอด/ช่องท้อง ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนพร้อมๆ กับไข้ลดลงอย่ำงรวดเร็ว อำจเกิดได้ต้ังแต่วันที่ 3 ของโรค ผู้ป่วยจะ
มีอำกำร กระสับกระส่ำย มือเท้ำเย็น ชีพจรเบำเร็ว  pulse pressure แคบ  ส่วนใหญ่ จะรู้สติ พูดรู้เรื่อง กระหำย
น้ ำ อำจมีอำกำรปวดท้องกะทันหนัก่อนเข้ำสู่ภำวะช็อก ถ้ำรักษำไม่ทัน จะมีอำกำร ปำกเขียว ผิวสีม่วง ๆ ตัวเย็นชืด 
จับชีพจรและวัดควำมดันไม่ได้ ควำมรู้สติเปลี่ยนไป และจะเสียชีวิตภำยใน 12 - 24 ช่ัวโมง ในรำยที่ไม่รุนแรง 
เมื่อให้กำรรักษำในช่วงระยะสั้นๆ ก็จะดีข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

การรักษา 
ไม่มีกำรรักษำที่เฉพำะและไม่มีวัคซีนป้องกัน ให้กำรรักษำแบบประคับประคอง ตำมอำกำร โดยให้ยำลด

ไข้ แนะน ำให้ใช้ยำพำรำเซตำมอล ให้น้ ำให้เพียงพอ และพักผ่อน ถ้ำอำกำรไม่ดีข้ึนให้ส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ เมื่อ
ผู้ป่วยไข้เลือดออก จะมีไข้สูง 4-5 วัน (พบร้อยละ 70)  ซึ่งวันที่เป็นระยะวิกฤต/ช็อกจะตรงกับวันที่ไข้ลง หรือไข้
ต่ ำกว่ำเดิม จึงพึงระลึกเสมอว่ำวันที่ 3 ของโรค เป็นวันที่เร็วที่สุดที่ผู้ป่วยไข้เลือดออกมีโอกำสช็อกได้ และระหว่ำง
ที่ผู้ป่วยมีอำกำรช็อก จะมีสติดีสำมำรถพูดจำโต้ตอบได้ จะดูเหมือนผู้ป่วยที่มีแต่ควำมอ่อนเพลียเท่ำนั้น ให้รีบน ำ
ผู้ป่วยส่งต่อโรงพยำบำลระดับสูงทันที 
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การป้องกันโรค 
โรคไข้เลือดออก สำมำรถแพร่ระบำดได้อย่ำงรวดเร็ว กำรป้องกันควบคุมโรคที่ส ำคัญ จึงต้องไม่ให้ยุงกัด 

โดยเฉพำะในผู้ป่วย โดยกำรลดจ ำนวนยุงตัวเต็มวัย และก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุ ซึ่งจะต้องท ำให้ครอบคลุม    ทุก
ครัวเรือน ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอตลอดทั้งปี   มีวิธีปฏิบัติ  ดังนี้ 
                1. วิธีกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำย  

คือ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อลดจ ำนวนยุงตัวเต็มวัยและแหล่งเพำะพันธ์ุให้ได้มำกที่สุด 
โดยมีข้อแนะน ำส ำหรับสถำนศึกษำ ได้แก่ 

- ด ำเนินกำรท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยในสถำนศึกษำ ทุก 7 วัน 
- ให้ควำมรู้และค ำแนะน ำแก่นักเรียนเกี่ยวกับ วงจรชีวิตของยุง  กำรแพร่เช้ือ 

 และวิธีป้องกัน 
                 1.1 ทำงกำยภำพ  ได้แก่ กำรปิดภำชนะกักเก็บน้ ำด้วยฝำปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลำยเข้ำไป
วำงไข่  อำจจะใช้ผ้ำมุ้ง ผ้ำยำงหรือพลำสติกปิดและมัดไว้ ภำชนะที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ควรจะคว่ ำ 
มิให้รองรับน้ ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอำด สิ่งของเหลือใช้    เช่น  กะลำ กระป๋องควรเผำหรือฝัง แจกันดอกไม้
สดควรเปลี่ยนน้ ำทุก 7 วัน วิธีกำรเหล่ำน้ีต้องท ำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
                 1.2 ทำงชีวภำพ  คือ กำรปล่อยปลำกินลูกน้ ำลงในภำชนะเก็บกักน้ ำ เช่น โอ่งตุ่ม 2-4 ตัว หมั่นดูแล
อย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้ง  วิธีนี้ง่ำยประหยัดและปลอดภัย 
                 1.3 ทำงเคมี  โดยใส่ทรำยทีมีฟอสในภำชนะเกบ็น้ ำใช้  ควรใช้เฉพำะภำชนะที่ไมส่ำมำรถปดิหรือใสป่ลำ
กินลูกน้ ำได้  

2. วิธีกำรลดยุงตัวเต็มวัย มีดังนี้ 
 2.1 ใช้ไม้ตียุง ใช้น้ ำผสมน้ ำสบู่หรือผงซักฟอก ฉีดพ่นให้ถูกตัวยุง  
 2.2 กำรพ่นเคมีก ำจัดยุงตัวเต็มวัย เป็นวิธีควบคุมยุงที่ให้ผลดี แต่ให้ผลระยะสั้น รำคำแพง  ผู้ปฏิบัติต้อง

มีควำมรู้  เพรำะเคมีภัณฑ์ อำจเป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง จึงควรใช้เฉพำะเมื่อจ ำเป็น 
                3. กำรป้องกันยุงกัด โดยนอนในมุ้ง ทำยำกันยุง ใช้สมุนไพร/พัดลมไล่ยุง ใส่เสื้อให้มิดชิด หลีกเลี่ยงที่
มืด ทึบ อับ ช้ืน  
      3.) ยุทธศาสตร์โรคไข้เลือดออก 

   เริ่มที่ลูกน้ ำ และกำรควบคุมกำรระบำด  โดยมีขอบเขตในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  ให้สอดคล้องตำม
ผลกำรประชุม The strategic plan for prevention and control of Dengue in Asia-Pacific (2007-
2015)  ดังนี ้

1. กำรเพิ่มควำมเข้มแข็งในกำรพยำกรณ์กำรระบำด และกำรค้นหำผู้ป่วยอย่ำงฉับไว มีแนวทำงในกำร 
ด ำเนินงำนเพิ่มประสทิธิภำพในระบบเตือนภัยกำรระบำด โดยใช้ควำมร่วมมือจำกอำสำสมัคร      ผู้น ำชุมชนและผู้
ปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน มีกำรเฝ้ำระวังทำงกีฏวิทยำและ Dengue serotype 

2. ปรับปรุงมำตรฐำนกำรดูแลผู้ปว่ยโรคไข้เลอืดออก โดยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของสถำนพยำบำลใน 
กำรรักษำ DSS/DHF และจัดระบบกำรส่งต่อผู้ป่วยผ่ำนสถำนบริกำรสำธำรณสุขทั้งภำครัฐและเอกชน ฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติทำงแพทย์และมีแนวทำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติ 

3. สนับสนุนกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรพำหะน ำโรคแบบบูรณำกำร (Integrate 
 Vector Management - IVM)    มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงพื้นฐำนในแต่ละพื้นที่ 
สนับสนุนให้มีกำรจดักำรสิง่แวดล้อมที่เหมำะสมในกำรปอ้งกันโรคโดยผำ่นนโยบำยสำธำรณะ พัฒำคู่มือ IVM  และ
เผยแพร่ รวมทั้งผลักดันให้ชุมชนองค์กรทอ้งถ่ินมีสว่นร่วมในกำรป้องกันโรค เน้นโครงกำรบ้ำนสะอำดน่ำอยู่รณรงค์
ก ำจัดภำชนะที่มีศักยภำพในกำรขังน้ ำอันจะเป็นแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยได้เมื่อมีฝนตกหรือน้ ำท่วมขังรวมทั้งสนับ 
สนุนให้หน่วยงำนท้องถ่ินเกิดควำมตระหนักในกำรเกบ็กวำดล้ำงวัสดุ และกองขยะที่อำจเปน็แหลง่เพำะพันธ์ุยุงลำย 
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4. สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งกำรปรับนโยบำย 
สำธำรณะที่เกี่ยวกับสุขภำพ เช่น มีกำรก ำกับดูแลและเฝ้ำระวังพำหะในสถำนพยำบำล โรงเรียน และศำสนสถำน 
สร้ำงเครือข่ำยส ำหรับผู้ประกอบกำรยำงรถยนต์และประสำนให้มีกำรก ำจัด หรือ  Recycle ยำงรถยนต์ ซึ่ง
เป็น Key Container ที่ส ำคัญ   
 
แนวทางการควบคุมโรค   

1. การป้องกันโรคล่วงหน้าก่อนช่วงระบาด เพ่ือตัดวงจรการแพร่เชื้อไวรัสในหน้าแล้ง 
เป็นกำรด ำเนินงำนระยะท่ี 1 (Phase 1)   ที่ส ำคัญที่สุดในกำรควบคุมไข้เลือดออก ตั้งแต่ปลำยปีถึงต้นปี  (เดือน 
ตุลำคม  - มีนำคม ) รวม 6 เดือน       คือ  กำรลดโรคไข้เลือดออกให้น้อยที่สุด  หำกเกิดกำรระบำดแล้วกำร
ควบคุมจะท ำได้ยำกและสูญเสียงบประมำณเพิ่มมำกข้ึน พื้นที่เป้ำหมำย   คือ หมู่บ้ำน ชุมชน มีข้ันตอนที่ต้อง
พิจำรณำ   ดังนี ้    

ขั้นท่ี 1.  วิเครำะห์ต้นตอกำรระบำดสืบค้นแหล่งรังโรคและพื้นที่ เสี่ยงต่อกำรระบำดของโรค
ไข้เลือดออก   เพื่อเพิ่มควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำร ส ำหรับข้อที่ 2 และ 3 ต่อไป 

เกณฑ์พิจำรณำพื้นที่เสี่ยงต่อกำรระบำดไข้เลือดออก ระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ โดยค ำนวณจำกข้อมูล 
แล้วให้คะแนน    ใช้ข้อมูลดังนี้ 

1.1  กำรเกิดโรคซ้ ำซำก หมำยถึง อัตรำป่วยในรอบ  5 ปี ที่ผ่ำนมำ  จ ำนวนปีที่มีอัตรำป่วยสูงกว่ำ
ค่ำ MEDIAN ของประเทศอย่ำงน้อย 2 ปี โดยค่ำ MEDIAN ของประเทศในแต่ละปี = MEDIAN ของอัตรำป่วยของ 
76 จังหวัดรำยปี  รอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ    

1.2  ส ำหรับเกณฑ์พิจำรณำพื้นที่เสี่ยงต่อกำรระบำดไข้เลือดออก ระดับชุมชนหรือ หมู่บ้ำน โดยค ำนวณ
จำกข้อมูล อัตรำป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก สูงกว่ำ ค่ำ Median  5 ปีย้อนหลัง ของพื้นที่นั้น 
          ขั้นท่ี 2. ก ำจัดศักยภำพของแหล่งแพร่โรค  

- ก ำจัดภำชนะเสี่ยงส ำคัญ  
 - จัดกำรแหล่งเพำะพันธ์ุ  
- กวำดล้ำงลูกน้ ำยุงลำยให้ลดลงต่ ำที่สุด  HI ~0, CI =0    

ขั้นท่ี 3. ระงับกำรแพร่เช้ือ 
- เฝ้ำระวังไข้  ค้นหำผู้ป่วย  ส่งตรวจวินิจฉัย และควบคุมพำหะ 
- ป้องกันยุงกัด  

 2. การควบคุมโรคช่วงระบาด 
        ระยะท่ี 2 (Phase 2)   ตั้งแต่เดือนเมษำยน  – พฤษภำคม   เป็นกำร ป้องกันโรค  โดยกำรเร่งรัดในกำร
ท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุลูกน้ ำยุงลำยในชุมชน โรงเรียน  สถำนบริกำรสถำนสุข/โรงพยำบำล   วัด  มัสยิด  แหล่ง
ท่องเที่ยว  

-    ระบบกำรรำยงำน ที่รวดเร็ว 
-    ควำมทันเวลำในกำรควบคุมโรค 
-    มำตรฐำนกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

    3. การควบคุมการระบาดของโรคให้เกิดน้อยท่ีสุด 
ระยะท่ี 3 (Phase 3)   ตั้งแต้เดือนมิถุนำยน– กันยำยน   เป็นช่วงที่ต้องมีควบคุมกำรระบำดของโรคให้

เกิดน้อยที่สุด (น้อยกว่ำค่ำ Target line)    ต้องระงับกำรแพร่เช้ือ   เฝ้ำระวังโรค  ค้นหำผู้ป่วย   ส่งตรวจ
วินิจฉัย  และควบคุมยุงพำหะ  

 ระบบกำรรำยงำน ที่รวดเร็ว 
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 กำรสอบสวนโรค 
 ควำมทันเวลำในกำรควบคุมโรค 
 มำตรฐำนกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
 ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ได้แก่ กำรประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย 
 กำรประเมินประสิทธิภำพของกำรควบคุมโรคระดับอ ำเภอ  

Baseline       หมำยถึง   ข้อมูลจ ำนวนป่วยต่ ำสุดรำยเดือนในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ    
Median line หมำยถึง   ข้อมูลจ ำนวนป่วยจำกกำรหำค่ำกลำงทำงสถิติ (Median) รำยเดือนจำกข้อมูล  5 ปีที่
ผ่ำนมำ 
Target line    หมำยถึง  ค่ำข้อมูลที่เป้ำหมำยของกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก                                    

 
กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก 

1.  กำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรค 
·         Passive Surveillance 

o  เน้นคุณภำพกำรรำยงำนที่ถูกต้อง ทันเวลำ 
o  กำรวิเครำะห์รำยงำน จำกระบบรำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรค ที่ศูนย์ควบคุมโรคระดับอ ำเภอและต ำบล 
o  พัฒนำกำรใช้ข้อมูลทำงระบำดวิทยำ เพื่ อกำรเตือนภัยในทุกระดับ  (กำรปฏิบัติงำนตำม

ยุทธศำสตร์ 3 ระยะ กำรใช้ Target line, Base line และ Median ) รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรพยำกรณ์และกำรเตือนภัยทำงระบำดวิทยำ 

·         Active Surveillance 
o  กำรเฝ้ำระวังผู้ป่วยมีไข้ระดับ PCU (Fever Alert) โดยให้ทีมควบคุมโรคระดับพื้นที่เข้ำด ำเนินกำร

สอบสวนและควบคุม ( ก ำจัดท ำลำยแหล่ง)  โรคในพื้นที่ผิดปกติ 
·         Serological Surveillance 

o  สุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยส่งตรวจ โดยเฉพำะในช่วงฤดูก่อนกำรระบำด เพื่อประเมินสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรค 

·         Vector Surveillance 
o  ก ำหนดมำตรกำรป้องกันโรคโดยให้มีกำรลดและท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยในทุกชุมชนของเขต

เมือง และทุกหมู่บ้ำน 
o  จัดระบบกำรสุ่มส ำรวจแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำย เพื่อติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

มำตรกำรป้องกันโรคของพื้นที่ 
·       การควบคุมการระบาด 

o   กำรสอบสวนโรคเพื่อหำแหล่งโรค ในพื้นที่ระบำดและด ำเนินกำรควบคุมกำรแพร่โรค 
o  พัฒนำศักยภำพของ SRRT ในด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล สถำนกำรณ์ระบำด และด ำเนินกำรควบคุมโรค

ได้ตำมมำตรฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
o  กำรพัฒนำทีมปฏิบัติกำรควบคุมกำรระบำดในพื้นที่ โดยกำรสอบสวน ท ำลำยแหล่งยุงลำย โดยเน้น

กำรใช้บุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนสำธำรณสุข ร่วมกับบุคลำกรท้องถ่ิน 
o  พัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย และชุมชนในกำรป้องกันควบคุมโรค 
o  พัฒนำศักยภำพชุมชนแบบเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เทคนิคประชำคมและใช้บทสรุป ของ

ประชำคม ในกำรป้องกันควบคุมโรค 
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o  สนับสนุนกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งโดยด ำเนินกำรบ้ำนปลอดลูกน้ ำยุงลำยยั่งยืนโดยใช้กำรประกวดและ

กำรรณรงค์เพื่อกำรก ำจัดและท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยในระดับครัวเรือน โดยใช้มำตรกำรทำงกำยภำพ 
ชีวภำพ และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

o  สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน  โดยเฉพำะโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ โดยให้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยในโรงเรียน ชุมชน และบ้ำน 

o  ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำน และองค์กรปกครองท้องถ่ิน เพื่อก ำหนดแนวทำงและมำตรกำร
ด้ำนกฎหมำยในกำรป้องกันควบคุมโรค  

3.  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในพื้นที่ 
o ผลักดันให้เป็นนโยบำยระดับอ ำเภอ เพื่ออ ำนำจกำรสั่งกำรผ่ำน นำยอ ำเภอ 
o จัดประชุมเครือข่ำยระดับ อ ำเภอ ต ำบล อปท.เพื่อก ำหนดพื้นที่เสี่ยง ทิศทำง บทบำทและเกณฑ์กำร

ติดตำมประเมินผล ให้มีกำรด ำเนินงำนแบบ Partnership 
o จัดระบบกำรควบคุมคุณภำพและประเมินผลกำรป้องกันโรค โดยใช้ค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย  (House 

Index, Container Index) และกำรประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมโรค 
o สรุปวิเครำะห์และแนวทำงกำรแก้ไขของ War room เครือข่ำยระดับพื้นที่ และกำรใช้ประโยชน์จำก

ระบบกำรวิเครำะห์รำยงำน 
4.     กำรประชำสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและกำรให้ควำมร่วมมือใน
กำรป้องกันควบคุมโรค ผ่ำนหอกระจำยข่ำว และสื่อท้องถ่ิน 

 
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ขอให้เครือข่ำยทุกแห่งได้รณรงค์ “ชาวอ าเภอดอยเต่า ไล่ล่าลูกน้ ายุงลาย ตอนบ่าย 4 โมง” ร่วมกับ
นโยบำยและมำตรกำรสั่งกำรจำกกระทรวงสำธำรณสุข โดยก ำหนดมำตรกำรรองรับ 5 ส ดังนี้  

1.กำรป้องกัน ด้วยมำตรกำร 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้ำน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลำยเกำะพัก เก็บขยะ 
เศษภำชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธ์ุของยุงลำย และเก็บน้ ำปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทุกสัปดำห์ไม่ให้ยุงลำย
วำงไข่ ซึ่งสำมำรถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสซิกำ และโรคไข้ปวดข้อยุงลำย พร้อม 
เพิ่มมำตรกำร 5 ส. โดยก ำชับให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทั่วประเทศรณรงค์ให้โรงพยำบำล  สถำนที่ท ำงำน 
โรงงำน บ้ำน ชุมชน โรงเรียน และวัดด ำเนินกำรทุกวันศุกร์ ส่วนในวันเสำร์อำทิตย์- หรือวันหยุดรำชกำร ให้
บุคลำกรกลับไปด ำเนินกำรที่บ้ำน 

2.กำรเฝ้ำระวังและตรวจจับกำรระบำด เฝ้ำระวังพิเศษเข้มข้นในพื้นที่เสี่ยงสูง ในด้ำนกำรดูแลรักษำตำม
อำกำร ให้แพทย์สั่งยำทำกันยุงให้ผู้ป่วยเพิ่มเติม หำกมีกำรแพร่ระบำดต้องส่งทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
ด ำเนินกำรควบคุมโรคในชุมชนเพื่อท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุลูกน้ ำและก ำจัดยุงลำยตัวแก่ ตำมมำตรกำรควบคุมโรค 
 

ปรับเป็นโมเดลดอยเต่าการป้องกันโรค (3-3-5-7) 
กำรป้องกัน ด้วยมำตรกำร 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้ำน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลำยเกำะพัก เก็บขยะ เศษ

ภำชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธ์ุของยุงลำยและเก็บน้ ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทุกสัปดำห์ ไม่ให้ยุงลำย
วำงไข่ ซึ่งสำมำรถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก พร้อมเพิ่มมำตรกำร 5 ส. โดยก ำชับให้อ ำเภอดอยเต่ำ 
รณรงค์ให้ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ท างาน โรงงาน บ้าน ชุมชน โรงเรียน และวัด 
ด ำเนินกำรทุกวันศุกร์ ส่วนในวันเสำร์-อำทิตย์ ให้บุคลำกรกลับไปด ำเนินกำรที่บ้ำน พร้อมทั้งท ำหนังสือขอควำม
ร่วมมือ หน่วยรำชกำรอื่นๆ และประชำชนร่วมมือรณรงค์ในรูปแบบประชำรัฐ เพื่อป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลำย
เป็นพำหะ 
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มาตรการควบคุมโรค พบผู้ป่วยให้ใช้มำตรกำร 3-3-1-5-14-28 อย่ำงต่อเนื่อง คือ 

แจ้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วภำยใน 3 ช่ัวโมง ทีมสอบสวนโรคลงสอบสวนโรคภำยใน 3 ช่ัวโมง และ
ด ำเนินกำรควบคุมโรคด้วยกำรพ่นสำรเคมีก ำจัดยุงลำยในรัศมีอย่ำงน้อย 100 เมตร  

1 วัน ต่อมำ ต้องด ำเนินกำรเพื่อให้กำรควบคุมป้องกันโรคได้ผล ไม่กระจำยไปในวงกว้ำง โดยประเมินจำก
ค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย 

ภำยใน 5 วัน ค่ำดัชนีควำมชุกลูกน้ ำยุงลำย (HI, CI) ต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ำยุงลำย 
ไม่พบผู้ป่วยรำยใหม่หลัง 14 วัน (นับจำกวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรำยแรก) และควบคุมกำรระบำดของโรค

ให้ได้ภำยใน 28 วัน 
โดยเน้นในพื้นที่ 6 โรง คือ โรงพยำบำล โรงเรือน โรงงำน โรงแรม โรงเรียน และโรงธรรม 

ด้วยการปฏิบัติ 6 ป คือ 
ปิด ปิดภำชนะน้ ำดื่มน้ ำใช้ทุกชนิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันยุงลำยวำงไข่ 
เปลี่ยน เปลี่ยนน้ ำในแจกัน ดอกไม้ จำนรองขำตู้กับข้ำว และภำชนะใส่น้ ำที่ให้สัตว์เลี้ยงต่ำงๆภำยใน

บ้ำนเรือน เช่น นก ไก่ สุนัข แมว ทุกสัปดำห์ หรือใส่เกลือแกง น้ ำส้มสำยชู ล้ำงภำชนะน้ ำดื่ม น้ ำใช้ ทุกๆ ๗ วัน 
เพื่อป้องกันยุง ลำยวำงไข่ 

ปล่อย ปล่อยปลำกินลูกน้ ำ เช่น ปลำกระดี่ ปลำหำงนกยูง ในโอ่งน้ ำบ่อน้ ำ เพื่อกินลูกน้ ำยุงลำย 
ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทั้งภำยในบ้ำน นอกบ้ำน ที่สำธำรณะไม่ให้มีแหล่งเพำะพันธ์ยุงลำย เก็บ 

คว่ ำ ท ำลำยภำชนะน้ ำขังที่ไม่ใช้ เช่น กระป๋องยำงรถ เศษวัสดุกักน้ ำอื่นๆ หมั่นท ำควำมสะอำดบริเวณบ้ำน และ
รอบบ้ำน ที่อำจเป็นแหล่งน้ ำขังและแหล่งเพำะพันธ์ุยุงได้ 

ป้องกันไม่ให้ยุงลำยกัด โดยทำโลช่ันป้องกันยุงกัด หรือกำรนอนกำงมุ้ง 
ปฏิบัต ิปฏิบัติตำมมำตรกำร 5 ป ทุกวัน เพื่อก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุและลูกน้ ำยุงลำย เพื่อตัดวงจรยุงลำยที่

เป็นพำหะน ำโรคไข้เลือดออก 
 

มาตรการเฝ้าระวังโรค 
กำรพัฒนำโปรแกรมก ำกับติดตำมกำรสุ่มส ำรวจค่ำดัชนีควำมชุกลูกน้ ำยุงลำย โดยให้โรงพยำบำล ส ำนัก

สำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บันทึกข้อมูลผลกำรสุ่มลูกน้ ำผ่ำนระบบออนไลน์ หน้ำ
เวปไซด์ของกลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ 

กำรประเมินระบบเฝ้ำระวังโรคและประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคในระดับพื้นที่ โดยจัดทีมปฏิบัติกำร
สุ่มลูกน้ ำยุงลำยระดับอ ำเภอและต ำบล  เพื่อสุ่มสลับอ ำเภอกันในแต่ละเดือนประเมิน และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจังหวัด ซึ่งทีมจังหวัดจะลงติดตำมในพื้นที่ที่ระบำดซ้ ำ 
 

มาตรการเพ่ิมเติม  
โดยเฉพำะพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยในบ้ำนเดียวกันจ ำนวนมำก โดยให้พื้นที่ ได้ใช้มำตรกำรเดิม คือกำรท ำ

ประชำคม และประยุกต์ใช้ IVM อย่ำงเข้มข้นแล้ว แต่ประชำชนยังไม่ให้ควำมร่วมมือที่จะ ดูแลกำจัดลูกน้ ำด้วย
ตนเอง ยังพึ่งพำ จนท. สำธำรณสุข แกนนำ และ อบต.เท่ำนั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรรับมือกำร ระบำด  

ดังนั้นจึงควรเพิ่มมำตรกำรทำงกฎหมู่บ้ำน หรือกฎหมำย เพื่อกระตุ้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมกันจัดลูกน้ำ 
และ ยุงตัวเต็มวัยในครัวเรือนตนเองทุกหลังคำเรือน โดยกำรออกกฎหมู่บ้ำน หรือกำรใช้ข้อบัญญัติ และอำจ
ประยุกต์ใช้ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ ๒๕๕๘ โดยกำรแจ้งให้ชำวบ้ำนรู้ว่ำมีกฎหมำยฉบับนี้ที่สำมำรถให้โทษ
ส ำหรับครัวเรือนที่ ไม่ให้ควำมร่วมมือ เพื่อให้เกิดควำมย ำเกรง 
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มาตรการเร่งรัดการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามการระบาดอ าเภอดอยเต่า   
     ๑.หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีการระบาด generation ท่ี ๒    
        -  ทบทวนกำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำนข้อตกลงร่วมกันในกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
         -  ท ำ Big Cleaning Day ทุกสัปดำห์ และรำยงำนผล Big Cleaning Day  เป็นรูปภำพทุก 
     สัปดำห์ระบุวันที่ด้วย 
         - พ่นเคมี ท ำลำยยุงตัวเต็มวัย ต่อเนื่อง ทุกสัปดำห์ อย่ำงน้อย ๔ สัปดำห์ 
         -  แต่งตั้งทีมประเมิน กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธ์ุลูกน้ ำยุงลำย ระดับอ ำเภอ ต ำบล      
         - ส่งผลกำรสุ่มประเมินดัชนีควำมชุกลูกน้ ำ ทุกสัปดำห์ จำกทีมระดับอ ำเภอ  ให้จังหวัด 
     ๒.หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
        -  จัดท ำประชำคมหมู่บ้ำนข้อตกลงร่วมกันในกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
         -  ท ำ Big Cleaning Day ทุกสัปดำห์ รำยงำนผล Big Cleaning Day เป็นรูปภำพทุกเดือน 
 ระบุวันที่ด้วย 
         - พ่นเคมี  ท ำลำยยุงตัวเต็มวัย ในพื้นที่เกิดโรค พ่นสำรเคมี ๒ ครั้งห่ำงกัน ๗ วันหรือพ่น ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ 
๑ และ ๒ ติดต่อกัน และ  ครั้งที่ ๓  ห่ำงอีก  ๗  วัน (รัศมี อย่ำงน้อย ๑๐๐ เมตร) 
         - แต่งตั้งทีมประเมิน กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธ์ุลูกน้ ำยุงลำย ระดับอ ำเภอ ต ำบล       
         - ส่งผลกำรสุ่มประเมินดัชนีควำมชุกลูกน้ ำ ทุกสัปดำห์ จำกทีมระดับอ ำเภอ  ให้จังหวัด 
      3. หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
        -  จัดท ำประชำคมหมู่บ้ำนข้อตกลงร่วมกันในกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
        -  ท ำ Big Cleaning Day ทุกสัปดำห์  
        -  แต่งตั้งทีมประเมิน กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธ์ุลูกน้ ำยุงลำย ระดับอ ำเภอ       
ทีมอ ำเภอสุ่มประเมินสถำนบริกำรทุกแห่ง อย่ำงน้อย  เดือนละ ๑ ครั้ง พร้อมรำยงำนให้จังหวัดทรำบ 
และจังหวัด จะออกสุ่มประเมิน โดยเฉพำะสถำนบริกำรที่มีหมู่บ้ำน/ชุมชน ที่ค่ำ HI  > ๑๐ ,CI > ๐   
         - ส่งผลกำรสุ่มประเมินดัชนีควำมชุกลูกน้ ำ  ทุกสัปดำห์   ให้จังหวัด 
 

มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีเกิดโรค 
๑. หน่วยงำนที่รับกำรรักษำต้องแจ้งโรคหลังจำกแพทย์วินิจฉัย ให้พื้นที่และสสอ. ทรำบภำยใน 3 ช่ัวโมง 

รำยงำน ทันที/ภำยใน ๒๔ ช่ัวโมง         
๒. สอบสวนเฉพำะรำย  ค้นหำผู้ป่วยรำยแรกและผู้ป่วย CASE Finding ในชุมชน  (ทีม SRRT สอบสวน 

ตำมแบบฟอร์มสอบสวนผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น รำยงำน ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอยเต่ำ 
รับทรำบภำยในเวลำ ๔๘ ช่ัวโมงหลังได้รับแจ้ง ทำง E-Mail หรือ ไลน์เท่ำนั้น) 
            ๓. ด ำเนินกำรควบคุมโรค (ออกควบคุมโรคหลังได้รับแจ้งลงพื้นที่ภำยใน ๓ ช่ัวโมง/อย่ำงช้ำไม่เกิน ๒๔ 
ช่ัวโมง)        

3.1  ประเมินควำมชุกลูกน้ ำ (HI,CI ) ก่อนด ำเนินกำร 
3.2  แจ้งชุมชน เน้นให้ชุมชน /อบต./โรงเรียน รับทรำบข้อมูลผู้ป่วยทุกรำย  และกำรควบคุม 

โดยประชำชนให้มีส่วนร่วมมำกที่สุด 
3.3  ท ำลำยแหล่งโรค พำหะ   

                          -  ตัวแก่ (พ่นเคมี )ท ำลำยยุงตัวเต็มวัย ในพื้นที่เกิดโรค พ่นสำรเคมี ๒ ครั้ง ห่ำงกัน ๗ 
วัน หรือพ่น ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑และ๒ ติดต่อกัน และครั้งที่ ๓ ห่ำงอีก ๗ วัน (รัศมี อย่ำงน้อย ๑๐๐ เมตร) 
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                   -  ลูกน้ ำ  (กำยภำพ/ชีวภำพ/เคมี) ท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยทุกสัปดำห์
ประสำนงำนกับ อบต./เทศบำล,โรงเรียน,วัด ในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยทุกสัปดำห์ 
โดยให้ค่ำ  (HI/CI) = ๐  ทุกสัปดำห์   
ดังนั้นจึงขอให้พื้นที่เกิดโรค ด ำเนินกำรรณรงค์ ทุกสัปดำห์อย่ำงเข้มข้นและตรวจสอบให้ค่ำ (HI/CI) = ๐  จ ำนวน  
๓  ครั้ง เท่ำกับระยะเวลำ ในกำรเฝ้ำระวังโรค 

๓.๕  ให้สุขศึกษำประชำสัมพันธ์ ทำงหอกระจำยข่ำว/รถประชำสัมพันธ์ (เน้นย้ ำเฝ้ำ ระวังผู้ที่มี 
อำกำรไข้สูงไม่ลด ๒ วัน หรือไข้ลด มีอำกำรซึม  อำเจียน ปวดท้องให้รีบไปรับกำรรักษำที่รพ.สต./โรงพยำบำล ใกล้
บ้ำน)    
                   ๓.๖  ควบคุมโรคให้สงบภำยใน ๒ Generation(ไม่เกิน ๒๘ วัน)นับจำกวันเริ่มป่วยในผู้ป่วยรำย
แรก 
             ๔.  เฝ้ำระวังโรค 

- เฝ้ำระวังโรคระยะเวลำ ๒๘  วัน  โดยด ำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ประชำสัมพันธ์  ก ำจัด 
ลูกน้ ำ  ตัวเต็มวัย ทุกสัปดำห์    

- ประเมินผล/ตรวจสอบควำมชุกลูกน้ ำ  (HI/CI) ส ำรวจทุกสัปดำห์หลังมีผู้ป่วย และครั้ง 
สุดท้ำยครั้งที่ ๔  เมื่อครบ ๔ สัปดำห์  (๒๘ วัน) 

๕.  รำยงำนสรุปผล กำรสอบสวน/ควบคุมโรค เบื้องต้น ภำยใน ๒ สัปดำห์ หลังพบ  ผู้ป่วยให้ ส ำนักงำน 
สำธำรณสุขอ ำเภอดอยเต่ำ 
 

มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีเฝ้าระวังโรค 
 ๑. กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เอื้อต่อกำรเป็นแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำย 
        -  รณรงค์ใหญ่รณรงค์ก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยพร้อมกันทั้งอ ำเภอ จ ำนวน  ๒  ครั้ง/ป ี   

ครั้งที่ ๑  เดือนพฤษภำคมของทุกปี  
ครั้งที่ ๒  เดือนสิงหำคมของทุกปี  

- รณรงค์ก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยทุกสัปดำห์ (ทุกวันศุกร์) ในหมู่บ้ำนอย่ำงเข้มข้น โดย 
ประสำน อปท.,โรงเรียน ,วัด  ชุมชน จนกว่ำค่ำ ( HI )    < ๑๐   ค่ำ (CI) = ๐ 

- หำกด ำเนินกำรแล้ว (HI) >  ๑๐  ค่ำ (CI)  >  ๐  ให้ด ำเนินกำรจัดประชุมในหมู่บ้ำนหำ 
มำตรกำรควบคุมแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำย  เช่น ใช้บ้ำนข้ำงเคียงสลับกันในกำรส ำรวจลูกน้ ำยุงลำย หรือมีกำรเสีย
ค่ำปรับในกรณีที่มีบ้ำนที่พบลูกน้ ำ 

- ส ำรวจควำมชุกลูกน้ ำ (HI/CI) ทุกสัปดำห์ ส่ง อ ำเภอ 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบค่ำ (HI/CI) 

           ๒. กำรเฝ้ำระวัง 
- รำยงำนผู้ป่วยและผู้ป่วยสงสัยทำงโทรศัพท์/วิทยุสื่อสำร/ Line /E-Mail ทุกวัน ไม่เว้น 

วันหยุดรำชกำร 
                - มี War  Room  ทั้งในระดับอ ำเภอ  ต ำบล  หมู่บ้ำน ซึ่งประกอบด้วย ทีมเคลื่อนที่เร็วในกำร
ออกสอบสวนและควบคุมโรค มีข้อมูลจ ำนวน ผู้ป่วย/ตำย อัตรำป่วย อัตรำป่วยตำย ค่ำ HI ,CI และพื้นที่กำรเกิด
โรค รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรค  อำจเป็น Spot Map ที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ  

- มีทีมเคลื่อนที่เร็ว จังหวัด ,อ ำเภอ และต ำบล มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
- มีทีมนิเทศติดตำมเฉพำะกิจ อ ำเภอ และ ต ำบล 
- จัดเตรียมสำรเคมี,อุปกรณ์กำรพ่น ให้เพียงพอ พร้อมใช้งำนโดยประสำนของบประมำณ จำก 

อบต., เทศบำล.ในพื้นที่ 
                 /-10-อสม.. 
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- อสม. ดูแลกำรควบคุมดัชนีลูกน้ ำภำยในคุ้มตนเอง   
                  - เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต.ก ำกับดูแลหมูบ่้ำนในเขตรับผิดชอบอย่ำงสม่ ำเสมอและพยำยำมหำกลวิธีหรือ
แรงจูงใจเพื่อให้ แกนน ำหมู่บ้ำน และประชำชนมีส่วนร่วมให้มำกที่สุด 

- ทุกหมู่บ้ำนถือว่ำเสี่ยง  แต่ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร อำจก ำหนดพื้นที่เสี่ยงตำมข้อมูล 
ผู้ป่วยย้อนหลัง  เป็นพื้นที่เขตเทศบำล อบต.หมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีควำมแออัด หรือหมู่บ้ำน/ชุมชนที่ยังไม่เคยมีผู้ป่วย   
หรือมีผู้ป่วยเกิดมำนำน  และมีผู้ป่วยในพื้นที่หมู่บ้ำนใกล้เคียงในปีที่ผ่ำนมำ หรือในปีนี้เป็นต้น 

3. กำรให้สุขศึกษำประชำสัมพันธ์และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
       - เน้นย้ ำ แก้ไข ข้อตกลงข้อปฏิบัติหมู่บ้ำนในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทุก
หมู่บ้ำน/ชุมชน (โดยมีป้ำยข้อปฏิบัติหมู่บ้ำน/ชุมชนในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ติดไว้ที่ศำลำ
กลำงบ้ำนหรือสถำนที่ที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน อย่ำงน้อย ๑ ป้ำย (ป้ำยขนำด ๑ ม.x๒ ม.) เพื่อให้มีกำรปฏิบัติ
ร่วมกัน 

- มีกำรประชุมชำวบ้ำนทุกหมู่บ้ำนเพื่อกำรรณรงค์ควบคุม/ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 
- จัดท ำโครงกำร ประกวดคุ้ม/หลังคำเรือน สะอำด เป็นระเบียบน่ำอยู่ อำศัย โดยของบประมำณ 

จำกเทศบำล หรือ อบต. 
- จัดท ำโครงกำรประกวดโรงเรียน/หมู่บ้ำน ดีเด่นด้ำนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยขอ 

งบประมำณจำก จำกเทศบำล อบต.หรืองบ UC 
- ประสำนแกนน ำหมู่บ้ำน,เจ้ำหน้ำที่ อบต.,ครู นักเรียน เพื่อกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ 

ควบคุมโรคไข้เลือดออก  
- ประชำสัมพันธ์/แจ้ง กรณีมีผู้ป่วยเกิดข้ึนในหมู่บ้ำน 
- เฝ้ำระวังผู้ที่มีอำกำร ไข้สูงไม่ลด ๒ วัน หรือไข้ลด มีอำกำรซึม อำเจียน ปวดท้องให้รีบไปรับกำร 

รักษำที่ โรงพยำบำล รพ.สต.ใกล้บ้ำน  
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การจัดแบ่งพื้นท่ีในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 
กำรจัดแบ่งพื้นที่ในกำรดำเนินกำรให้เหมำะสมเพื่อหน่วยงำนระดับพื้นที่ วำงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ

ควบคุมโรคให้มีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน  
 

การจัดแบ่งพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน (Area Stratification) 
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่มียุงลำยเป็นพำหะน ำโรค ซึ่งโดยปกติยุงลำยมักจะหำกิน

บริเวณในบ้ำนและรอบ ๆ บ้ำนผู้ป่วย ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในกำรจัดแบ่งพื้นที่ ได้แก่ จ ำนวนผู้ป่วย และค่ำดัชนีควำม
ชุกชุมของลูกน้ำยุงลำยได้แก่ ค่ำ House Index (HI) เป็นค่ำดัชนีลูกน้ำยุงลำยที่พบในหมู่บ้ำน คือ ร้อยละของกำร
พบลูกน้ ำยุงลำยในบ้ำนที่ทำกำรสำรวจในพื้นที่ กำรจัดแบ่งพื้นที่เป็น 2 ระดับ ดังนี ้ 

1. หมู่บ้ำนที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก (Dengue Haemorrage Fever Transmission Area: DTA) 
หมำยถึง หมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำพบผู้ป่วยแบ่งออกเป็น  

1.1 พื้นที่สีแดง หมำยถึง พื้นที่ควบคุมโรค เป็นหมู่บ้ำนหรอืชุมชนที่มีผูป้่วยอย่ำงต่อเนื่องภำยใน 28 วันที่
ผ่ำนมำหรือพบผู้ป่วยใหม่  

1.2 พื้นที่สีเหลือง หมำยถึง พื้นที่เฝ้ำระวัง เป็นหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่เคยพบผู้ป่วยมำตั้งแต่ 29 วัน -2 
เดือน  

1.3 พื้นที่สีเขียว หมำยถึง พื้นที่โรคสงบ เป็นหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่เคยพบผู้ป่วย แต่ไม่พบผู้ป่วยมำกกว่ำ 2 
เดือนข้ึนไป  

2. หมู่บ้ำนที่ยังไม่พบผู้ป่วย (Non Dengue Haemorrage Fever Transmission Area: NDTA) 
หมำยถึง หมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำไม่พบผู้ป่วย แบ่งตำมค่ำดัชนีลูกน้ำ (House Index : HI) ดังนี้  

2.1 พื้นที่สีด ำ หมำยถึง พื้นที่เสี่ยงสูงเป็นหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ไม่พบผู้ป่วยในรอบปีที่ผ่ำนมำ และมีค่ำ HI 
> 20  

2.2 พื้นที่สีเทำ หมำยถึง พื้นที่เสี่ยงปำนกลำงเป็นหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ไม่พบผู้ป่วยในรอบปีที่ผ่ำนมำ และ
มีค่ำ HI > 10-20  

2.3 พื้นที่สีขำว หมำยถึง พื้นที่เสี่ยงต่ ำเป็นหมู่บำ้นหรอืชุมชนที่ไม่พบผู้ปว่ยในรอบปีที่ผ่ำนมำ และมีค่ำ HI 
< 10  
 
ทั้งนี้โดยใช้หลักเกณฑ์กำรสุม่สำรวจลูกน้ำยุงลำยโดยใช้แบบ กอ.1/1 โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและทีม SRRT ดังนี ้ 

1. หมู่บ้ำนหรือชุมชนที่มีหลังคำเรือนน้อยกว่ำ 150 หลังคำเรือน สุ่มสำรวจร้อยละ 30 ของหลังคำเรือน  
2. หมู่บ้ำนหรือชุมชนที่มีหลงัคำเรือนระหว่ำง 150-500 หลังคำเรือน สุ่มสำรวจร้อยละ 20 ของหลังคำ

เรือน 33  
3. หมู่บ้ำนหรือชุมชนที่มีหลังคำเรือนมำกกว่ำกว่ำ 500 หลังคำเรือน สุ่มสำรวจร้อยละ 10 ของหลังคำ

เรือน 

มาตรการส าคัญในการควบคุมไข้เลือดออกเม่ือมีผู้ป่วยในพื้นที่ 
1. ต้องประสำนผู้น ำชุมชนเพื่อท ำประชำคมให้เร็วที่สุด  กำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน ต ำบล ถือเป็นควำม

รับผิดชอบร่วมกันของ สำธำรณสุขอ ำเภอ และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล   เพื่อให้ประชำชนรับทรำบว่ำ ตนเองมี
ควำมเสี่ยงแล้วและหำรือข้อตกลงที่ต้องร่วมมือกันท ำเพื่อควบคุมโรคให้ได้ก่อนกำรระบำด   ต้องคิดเสมอว่ำ
ไข้เลือดออกเป็นปัญหำของชุมชน ชำวบ้ำนจะได้เข้ำใจและให้ควำมร่วมมือ  เฉพำะก ำลังเจ้ำหน้ำทีแ่ละ อสม. จะไม่
สำมำรถจัดกำรได้ทั่วถึง  ในกำรท ำประชำคมเจ้ำหน้ำที่ต้องให้ควำมรู้ ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร ที่ถูกต้อง ครบถ้วน   
เมื่อท ำประชำคมแล้วต้องได้ข้อตกลง มติ ข้อสรุป แนวทำง มีควำมชัดเจนว่ำจะท ำอะไร โดยใคร อย่ำงไร เมื่อไหร่ 
และหำกเกิดระบำด ก็ต้องท ำประชำคมอีกเพรำะกำรจัดกำรจะเปลี่ยนไป 
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2. ส ำรวจและท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยในบ้ำนผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร เร็วที่สุด ท ำทุกวัน

ติดต่อกันสองสัปดำห์  (ถ้ำมีผู้ป่วยจ ำนวนมำก ต้องท ำทั้งหมู่บ้ำน)  โดยต้องให้H ICI เท่ำกับ 0  (ค่ำHI<10 ใช้ได้
เฉพำะในสถำนกำรณ์ที่ยังไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่)งำนนี้เป็นควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข จึงต้องลงพื้นที่
ด้วย  อย่ำให้อสม.ท ำเองโดยไม่มีกำรดูแลคุณภำพ   หลังจำกนั้น อสม.ท ำต่อเนื่องทุกสัปดำห์ติดต่อกัน 2 เดือน 
โดยเจ้ำหน้ำที่ต้องสุ่มตรวจ 

       เหตุผลที่ต้องให้ H ICI เท่ำกับ 0 สองสัปดำห์   เนื่องจำกระยะเวลำที่ไข่พัฒนำเป็นยุง ใช้เวลำ2
สัปดำห์ จึงต้อง ท ำลำยแหล่งทุกวัน ต่อเนื่อง2สัปดำห์ เพื่อไม่ให้มีน้ ำให้ยุงวำงไข่ ถ้ำเป็นยุงตัวแก่ที่มีเ ช้ือ
ไข้เลือดออก ไข่ยุงจะเติบโตเป็นยุงที่มีเข้ือไข้เลือดออก พร้อมปล่อยเช้ือต่อไป กลำยเป็นกำรระบำดรุ่นสอง 
(second generation) 

3. พ่นสำรเคมีท ำลำยยุงตัวแก่ ในบ้ำนผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร ถ้ำมีรำยป่วยจ ำนวนมำกแล้วให้พ่นทั้ง
หมู่บ้ำน โดยต้องเป็นULVเท่ำนั้น( เครื่องหมอกควันใช้ได้ เฉพำะ ช่วงที่ยังไม่มีผู้ป่วย) เพื่อลดจ ำนวนยุงในชุมชนให้
เร็วที่สุด  กำรพ่นต้องถูกต้องทั้งส่วนผสมน้ ำยำ วิธีกำร และเวลำ ด ำเนินกำรพ่นโดยผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมกำรใช้เครื่อง
มำแล้ว  ต้องพ่นสำรเคมี  4 ครั้ง ในวันที่ 0, 3, 7 และ 14  

สำรเคมีส ำหรับใช้กับเครื่องพ่นต้องใช้ตำมกรมควบคุมโรคแนะน ำ ปัจจุบันใช้สำรเคมีกลุ่ม Pyrethroids 
ซึ่งค่อนข้ำงปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง เช่น Deltamethrin ทั้งสูตรเดี่ยวและสูตรผสม กรณีสงสัยประสิทธิภำพ
ของสำรเคมีให้ประสำนฝ่ำยควบคุมโรค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

ส ำหรับสำรเคมีกระป๋องสเปรย์ ใช้ได้เร็ว สะดวก จึงใช้พ่นในพื้นที่ปิดเช่นบ้ำนผู้ป่วย เป็นกำรพ่นก่อนที่
เครื่องพ่นสำรเคมี ULV แบบสะพำยหลังจะมำถึง 

 

4. ทีม SRRT ประเมินค่ำ HI CI ทุก 7 วัน รำยงำนให้ คพ.สอ.ทรำบภำยใน 2 วัน  แจ้งสถำนกำรณ์ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อสม. ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกอบต. ประชำชน ได้รับทรำบสถำนกำรณ์ ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่อง  

................................................. 
 


