มาตรการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก บ้ านห้ วยส้ ม ตําบลท่ าเดือ อําเภอดอยเต่ า จังหวัดเชียงใหม่
ระยะก่อนเกิดโรค
การบริ หารจัดการ
ด้านบุคลากร
1.ตังคณะกรรมการภายในชุมชน
2.แต่งตังทีมควบคุมโรคเคลือนทีเร็ ว
(SRRT) ระดับตําบลและหมู่บา้ น
3. แต่งตังทีมควบคุมโรคระดับหมู่บา้ น
4. ทีมสํารวจลูกนํายุงลายระดับหมู่บา้ น
5. อบรมให้ความรู ้ SRRT ชุมชน และ
อสม.
6. ประชาคม และมีกติกาชุมชน
ด้านอุปกรณ์และสารเคมี
1. เตรี ยมทรายอะเบท นํายาพ่นยุง โดยรับ
การสนับสนุนจากโรงพยาบาลดอยเต่า
2.เครื องพ่นสารเคมี พร้อมใช้
3.เครื องขยายเสี ยงประชาสัมพันธ์
4. ไฟฉาย สวิงตักลูกนํายุงลาย

ระยะเกิดโรค

ระยะหลังเกิดโรค

การเฝ้ าระวังโรค

การควบคุมโรค

การเฝ้ าระวังและประเมินผล

1.ตั งศู น ย์ ข ้ อ มู ล โรคระบาดระดั บ
ตํา บล และรายงานส่ ง กลุ่ ม งานเวช
ป ฏิ บั ติ ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น
โรงพยาบาลดอยเต่ า ที เกี ยวข้อ งทุ ก
เดือน
2.เจ้า หน้ า ที สาธารณสุ ขวิ เคราะห์
สถานการณ์โรคและพืนทีเสี ยง
3.ทีม อสม.และแกนนําชุมชนสํารวจ
ลูกนํายุงลายทุ กเดื อนโดยเจ้าหน้า ที
เป็ นพีเลียง
4.รณรงค์ ก ํา จั ด ลู ก นํ ายุ ง ลาย และ
ทําลายแหล่ งเพาะพันธ์ลูกนํายุงลาย
ในหมู่ บ้า น อย่างน้อ ยสั ป ดาห์ ละ 1
ครัง ( ทุกวันเสาร์ )
5. ที ม ค วบ คุ ม โรค ระ ดั บ ตํ า บ ล
รณรงค์และเฝ้ าระวังโรคอย่างเข้มงวด
ในพืนทีเสี ยงสูง

เมือพบผูป้ ่ วย
1.รายงานเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขและ
ทีมควบคุมโรคในหมู่บา้ นทันที
2. ดําเนินแผนตามขันตอนทีวาไว้
3. ทีม SRRT ตําบลควบคุมโรค
ภายใน 3 ชัวโมง และไม่เกิน 24
ชัวโมง โดยสํารวจลูกนํายุงลาย ใส่
ทรายอะเบท และพ่นหมอกควันรัศมี
100 เมตร รอบบ้านผูป้ ่ วย จํานวน 2
รอบ ห่างกัน 7 วัน
4.ประชาคมในหมู่บา้ น เพือ
เตรี ยมการรณรงค์
5. ควบคุมโรคให้สงบภายใน 28 วัน

1.เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขจัดทํา
Epidemic Curve ของการระบาด
และติดตามเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยรายใหม่
ในหมู่บา้ นอย่างใกล้ชิด
2. หลังการควบคุมโรค 7 วัน
สํารวจลูกนํายุงลายทุกสัปดาห์ให้
ได้ค่า HI<10 , CI=0
3. วิเคราะห์ Genaalation 2
4. เจ้าหน้าทีเขียนรายงานผลการ
สอบสวนและควบคุมโรค
5. รายงานสถานการณ์โรคให้
เครื อข่ายทุกระดับทราบ
ประเมินผล
ไม่เกิด 2 Genaalation case

แนวทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกสําหรับพื้นที่
การเตรี ย มความพรอ มตอบโต ก ารระบาดของโรคไข เลื อ ดออกเน น การกํ า จั ด ลู ก น้ํ า ยุ ง ลายและแหล ง
เพาะพัน ธุยุงลายในชวงกอนการระบาด และเน นการรักษาเพื่อชวยชี วิตผูปวยใหไดผลดีที่สุดเพื่อใหการป องกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออกมีประสิทธิภาพ หนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของควรดําเนินกิจกรรมในระยะกอนการระบาด
ในระดับอําเภอ ดังนี้
1) อาสาสมัครสาธารณสุขในหมูบาน
 ในภาวะปกติ ยังไมพบผูปวยไขเลือดออกในหมูบานใหดําเนินการดังนี้
1. สอบถามกลุมบานที่รับผิดชอบทุกสัปดาหวา
 มียุงหรือไม?
 ที่บานมีลูกน้ําหรือไม?
 มีใครมีอาการไข และไมมีอาการระบบทางเดินหายใจเกิน 2 วันหรือไม?
2. หากพบวามีลูกน้ํา แนะนําใหเจาของบานใชวิธี 5 ป 1 ข คือ
 ป. ที่ 1 ปดภาชนะบรรจุน้ําเชน โอง ใหมิดชิด
 ป. ที่ 2 เปลี่ยนน้ําในภาชนะที่ปดไมได เชน แจกัน
 ป. ที่ 3 ปลอยปลาหางนกยูง หรือ สิ่งที่มีในทองถิ่นที่สามารถฆาลูกน้ําหรือลดการ
วางไขของยุงลาย เชน ปูนแดง เกลือแกง สารสม
 ป. ที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดลอมไมใหมีแหลงเพาะพันธุยุงลาย
 ป. ที่ 5 ปฏิบัติเปนประจําอยางตอเนื่องทุก 7 วัน
 ข. คือ การขัดผิวดานในของภาชนะที่ใชเก็บน้ําเพื่อกําจัดไขของยุงลาย
3. หากไมพบวามีลูกน้ําหรือเพื่อนบานรูสึกวาโดนยุงกัดใหเฝาระวังติดตามถามตอทุกสัปดาห
4. หากพบวามียุงตัวแก แนะนําใหเจาของบานกําจัดยุงโดย จัดทํากับดักยุง ทาตะไครหอมกันยุง
กัด ใชไมตีไฟฟา หรือใชผลิตภัณฑปองกันหรือกําจัดยุงอื่นๆ เปนตน
 ในภาวะผิดปกติ
1. พบผูปวยมีไขเกิน 2 วัน และไมมีอาการระบบทางเดินหายใจ เชน ไมมีน้ํามูกไหล ไอ หรือจาม
ใหดําเนินการดังนี้
 แนะนําใหผูปวยไปพบแพทย
 แนะนําใหทาตะไครหอม หรือยากันยุงกัด และนอนในมุง เพื่อปองกันการแพรเชื้อสู
ผูอื่น
 สํารวจลูกน้ํายุงลายในบานผูปวย และบานใกลเคียง หากพบลูกน้ําใหทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลาย
 แจง รพ.สต. ใหทราบเพื่อติดตามสถานการณในกลุมบานอื่นในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 3
เรื่อง คือ 1) มียุงหรือไม? 2) ที่บานมีลูกน้ําหรือไม? 3) มีผูปวยอาการไขเกิน 2 วัน
และไมมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือไม

2. พบผูปวยไขเลือดออกในชวง 28 วันที่ผานมาใหดําเนินการดังนี้
 คนหาผูปวยที่มีอาการไขสูงเกิน 2 วัน โดยไมมีอาการทางระบบทางเดินหายใจในกลุม
บาน ทุกวันถาพบมีอาการดังกลาวใหแจง รพ.สต. ทันที
 แนะนําใหผูมีอาการไขทายากันยุงและหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดเพื่อปองกันการแพรเชื้อ
เขาสูผูอื่น
 ใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก และการควบคุมปองกันโรค
 รวมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย และกําจัดยุงตัวแก
2) ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วระดับตําบล (SRRT ตําบล)
 ในภาวะปกติ ยังไมพบผูปวยไขเลือดออกในตําบลดําเนินการดังนี้
1. รวบรวมขอมูลจากการสอบถามชุมชนของอสม. ทุกสัปดาห
2. กรณีที่พบลูกน้ํายุงลายในพื้นที่เดิมติดตอกันเกิน 3 สัปดาห ใหลงมือควบคุมลูกน้ํายุงรวมกับ
อสม. หรือหากเกินความสามารถโทรปรึกษา 1442 เพื่อรับคําแนะนําจากโรคติดตอนําโดยแมลง
3. รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกแกสมาชิกทีม SRRT ตําบลทุกเดือน
 ในภาวะผิดปกติ ไดแก
1. พบผูปวยที่มีไขสูงเกิน 2 วัน และไมมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต 2 รายขึ้นไป ใน
หมูบานเดียวกันภายในระยะเวลา 1 สัปดาห หรือมีพื้นที่ติดกับตําบลที่มีผูปวยไขเลือดออกในชวง
28 วันที่ผานมา
 ติดตามผูปวยที่ไดรับแจงจากอสม. วามีอาการเขาไดตามนิยามโรคไขเลือดออก(ผูปวย
ที่มี อาการไขสู ง รวมกั บ อาการอื่น ๆ อย างน อย 1 อาการดั งนี้ ปวดศี รษะ คลื่น ไส
อาเจียน ซึม ปวดทอง ปวดกระบอกตา ปวดกลามเนื้อ) หรือไม ถามีอาการเขาไดให
นําสงโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย ถาอาการไมเขาตามนิยามใหสังเกตอาการตอไป
 ทําการสํารวจและควบคุมลูกน้ําในบานผูปวยสงสัย หรือบริเวณบานใกลเคียงรวมกับ
อสม.
 รายงานสถานการณไขเลือดออกแกสมาชิกทีม SRRT ตําบลทุกเดือน
 ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชนวิทยุชุมชน หอกระจายขาววา “มีผูปวยไขเลือดออก
ในตําบลใกลเคียง หากมีผูใดมีอาการไข หรือไปรักษาที่คลินิก หรือสถานบริการใดแลว
สงสัยวาเปนไขเลือดออกใหมาแจงที่ รพ.สต.
2. มีผูปวยไขเลือดออกในชวง 28 วันที่ผานมา
 เรียกประชุมสมาชิกทีม SRRT ตําบล เพื่อวางแผนสอบสวนและควบคุมโรค
 ดําเนินการสอบสวนผูปวยโดยใชแบบสอบสวนโรคไขเลือดออก สํานักระบาดวิทยา
เพื่อใหทราบวาผูปวยติดเชื้อจากพื้นที่ใด และผูปวยอาจแพรเชื้อไปพื้นที่ใด
 คนหาผูปวยรายใหมเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับผูปวยที่ไดจากการสอบสวน
 ใหผูปวยสงสัยทุกรายทาตะไครหอมกันยุงหรือทายากันยุง และนอนในมุงกันยุงกัด
 ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงทุกภาชนะในบริเวณบานผูปวยและพื้นที่ที่เกี่ยวของกับผูปวย







สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงรวมกับ อสม. ในวันที่ 0,7,14
ประสานกับอปท. และอสม. เพื่อควบคุมยุงตัวเต็มวัย ในวันที่ 1,3,7
เผาระวังผูปวยตอเนื่อง 28 วัน
สรุปผลการสอบสวนโรค และเสนอสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหประชาชนทราบวาไขเลือดออกเปนโรคติดตอที่ตอง
แจงเจาหนาที่สาธารณสุขภายใน 24 ชั่วโมง

3) ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วระดับอําเภอ
 ในภาวะปกติใหดําเนินการดังนี้
1. ติดตามขอมูลการสอบถามชุมชนของอสม. รายงานผูปวยสงสัยไขเลือดออกจาก SRRT ตําบล
ทุกสัปดาห
2. กระตุนใหมีการกําจัดลูกน้ําอยางตอเนื่องในทุกพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียน โรงพยาบาล
3. ติดตามผลการสอบสวนและการดําเนินการปองกันควบคุมไขเลือดออกของ SRRT ตําบลเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของไขเลือดออกในระดับอําเภอ
4. รายงานสถานการณไขเลือดออกใหหนวยงานตาง ๆ ในระดับอําเภอ เชน ที่ประชุมหัวหนาสวน
อําเภอ ที่ประชุมกํานันผูใหญบาน ฯลฯ ไดรับทราบ
 ในภาวะผิดปกติ ไดแก พบผูปวยตั้งแต 3 ตําบลขึ้นไป ในชวง 2 สัปดาห
1. ประสานสวนราชการใหมีการควบคุ มโรคในลักษณะศู น ย ป ฏิบั ติการเพื่อตอบโตภาวะฉุ กเฉิ น
(War Room)
2. หากมีผูป วยตอเนื่ องในหลายตําบลใหขอความชวยเหลือจากระดับ จังหวัดในการดําเนิน การ
ควบคุมโรค

