
ประเมนิความเสีย่ง 

• มโีอกาสทีปี่นีจ้ะมกีารระบาดตอ่เนือ่งและมผีูป่้วยมากกวา่ปี 2561 (คาดวา่จะคลา้ยปี 
2556 ซึง่มผีูป่้วยมากกวา่ 150,000 ราย) 

• พบการระบาดขยายวงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนกลางและตอนลา่ง เชน่ 
นครราชสมีา อบุลราชธาน ีสรุนิทร ์ศรสีะเกษ  

• สว่นใหญผู่ป่้วยเสยีชวีติเป็นผูใ้หญเ่นือ่งจากมปัีจจัยเสีย่งคลา้ยกบัปี 2561 ไดแ้ก ่  
โรคเรือ้รังประจ าตวั และซือ้ยากนิเอง/ไปรักษาทีค่ลนิกิหลายแหง่  

• คา่ดชันลีกูน ้ายงุลายในสถานทีส่ าคญัยงัสงูกวา่เกณฑ ์                                                 
(โรงเรยีน โรงพยาบาล CI = 0, วดั CI < 5)  

 



มาตรการของกรมควบคมุโรค 

1. ประเมนิสถานการณ ์จ านวนผูป่้วย ผูเ้สยีชวีติ พืน้ทีร่ะบาด (รายงาน 
506 และการสอบสวนผูเ้สยีชวีติ) 

2. การควบคมุยงุพาหะ  

• ตดิตามประเมนิผลคา่ดชันลีกูน ้ายงุลายผา่นโปรแกรมทันระบาด และ
รายงานผลการด าเนนิโครงการจติอาสา 

• สนับสนุน อบรม การพน่สารเคมเีพือ่ควบคมุการระบาดในพืน้ที ่

3. การดแูลรักษา สนับสนุนการอบรมแพทยจ์บใหมแ่ละพัฒนากลไกการ
รักษาสง่ตอ่ เพือ่ลดผูป่้วยเสยีชวีติ 

4. การสือ่สารความเสีย่ง จะมกีารจัดกจิกรรมจติอาสาฯ เฉลมิพระเกยีรติ
ในเดอืน พ.ค.  

 



แนวทางการด าเนนิมาตรการ 

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

1) ประสานผูว้า่ราชการจังหวัดและหน่วยงานตา่งๆ จัดท าแผนกจิกรรมจติอาสา
เดอืนละอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตามขอ้สัง่การของ กสธ. 

2) เนน้ย ้า ร.พ. ปลอดลกูน ้ายงุลาย 

3) ตดิตามคา่ดชันลีกูน ้ายงุลายจากทกุอ าเภอ 

4) ใหท้มี SAT วเิคราะหส์ถานการณ์โรค  

• ชีเ้ป้าอ าเภอทีม่กีารระบาด (จ านวนผูป่้วยใน 4 wk ลา่สดุ มากกวา่คา่มธัยฐาน 5 ปี)  

• ชีเ้ป้าต าบล หมูบ่า้น ทีม่กีารระบาดตอ่เนือ่งเกนิกวา่ 4 สปัดาห ์

5) ท า dead case conference กรณีเสยีชวีติทกุราย 

6) ใหค้วามรูเ้รือ่งไขเ้ลอืดออกในคลนิกิโรคเรือ้รัง คลนิกิฝากครรภ ์และแจง้
เตอืนคลนิกิ รา้นขายยา  

 



แนวทางการด าเนนิมาตรการ 

ระดบัอ าเภอ 

1) เปิด EOC อ าเภอทีเ่ป็นพืน้ทีร่ะบาด 

2) สนับสนุนต าบล ควบคมุยงุพาหะทีจ่ดุเกดิโรคตามมาตรการ 3-3-1 

3) ประสาน อปท. รพ.สต. เครอืขา่ยตา่งๆ จัดกจิกรรมจติอาสาในสถานที่
สาธารณะ (กลไก พชอ. สมัชชาสภุาพ) 

4) รายงานผลการด าเนนิงานจติอาสาไปยังส านักงานสาธารณสขุจังหวัด 

5) สือ่สารความเสีย่งในชมุชน ปชส. สติ๊กเกอร ์และ Line@อาสาปราบยงุ 

 

 



ระเบยีบวาระที ่2    

2.2 ขอ้เสนอยกระดบัมาตรการควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก 



ขอ้เสนอยกระดบัมาตรการ 

การเฝ้าระวงัโรค 

• ทกุจังหวัดตอ้งมทีมีตระหนักรูส้ถานการณ์ วเิคราะหข์อ้มลูการเกดิโรค 
โดยชีเ้ป้าต าบลทีม่รีายงานผูป่้วยเกนิกวา่คา่มัธยฐาน 5 ปียอ้นหลัง
และมกีารระบาดตอ่เนือ่งเกนิกวา่ 28 วันเป็นรายสปัดาห ์เพือ่เรง่รัด
ตดิตามมาตรการควบคมุโรค  

• ในกรณีทีอ่ าเภอและจังหวัดเป็นพืน้ทีร่ะบาดหรอืมกีารเปิด EOC ให ้
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอรายงานสถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกไป
ยังนายอ าเภอ และส านักงานสาธารณสขุจังหวัดรายงานสถานการณ์
โรคไขเ้ลอืดออกไปยังผูว้า่ราชการจังหวัดทกุสปัดาห ์เพือ่ขอการ
สนับสนุน เรง่รัดมาตรการควบคมุโรคจากทอ้งถิน่และหน่วยงานอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีไมใ่ชพ่ืน้ทีร่ะบาดใหร้ายงานทกุเดอืน) 

 



ขอ้เสนอยกระดบัมาตรการ 

มาตรการ 3,3,1 – 7 – 14 – 21 - 28 

Day 0

วนัทีพ่บ

ผูป่้วย 

- รายงานโรคให ้รพ.สต. หรอืสถานบรกิารสาธารณสขุในพืน้ที ่ทราบ

ภายใน 3 ชัว่โมง 

- สอบสวนและท าลายแหลง่เพาะพันธุย์งุ ฉีดสเปรยก์ระป๋องก าจัดยงุตวั

เต็มวยั ในบา้นผูป่้วยภายใน 3 ชัว่โมงหลงัไดรั้บรายงาน 

- ส ารวจและก าจัดลูกน ้ายุงลาย พ่นสารเคมกี าจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศม ี

100 เมตร ของบา้นผูป่้วยและจดุทีส่งสยัเป็นแหลง่โรคภายใน 1 วนั 

Day 1 

และ 3 
- ส ารวจและก าจัดลูกน ้ายุงลาย พ่นสารเคมกี าจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศม ี

100 เมตร ของบา้นผูป่้วยและจดุทีส่งสยัเป็นแหลง่โรค 

- ท าประชาคม เพือ่ชีแ้จงสถานการณ์ ใหส้ขุศกึษาถงึการป้องกนัตนเอง

และอาการทีต่อ้งเฝ้าระวงั พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการรว่มกนัในชมุชน 



ขอ้เสนอยกระดบัมาตรการ 
Day 7 - ส ารวจและก าจัดลกูน ้ายงุลาย พน่สารเคมกี าจัดยงุตวัเต็มวยั ในรัศม ี100 เมตร ของ

บา้นผูป่้วยและจดุทีส่งสยัเป็นแหลง่โรค 

เป้าหมาย HI และ CI ในบา้นผูป่้วยและในรัศม ี100 เมตรจากบา้น

ผูป่้วยเป็นศนูย ์ 
Day 14  - ส ารวจและก าจัดลกูน ้ายงุลายในหมูบ่า้นทีเ่กดิโรค  

- ต าบลทีพ่บผูป่้วยหลายหมูบ่า้น ใหด้ าเนนิการทัง้ต าบล 

เป้าหมาย HI ในหมูบ่า้นทีพ่บผูป่้วยไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
Day 21 - ส ารวจและก าจัดลกูน ้ายงุลายในหมูบ่า้นทีเ่กดิโรค  

เป้าหมาย HI ในหมูบ่า้นทีพ่บผูป่้วยไมเ่กนิรอ้ยละ 5 และ CI ของ

สถานพยาบาล โรงเรยีน ศาสนสถาน โรงแรม โรงงาน ในต าบลเป็น

ศนูย ์
- ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัประเมนิพืน้ทีท่ีร่ะบาดตอ่เนือ่งมากกวา่ 2 รุน่ 

Day 28 เป็น

ตน้ไป 

- คงมาตรการส ารวจและก าจัดลกูน ้ายุงลายในชมุชนทุก 7 วัน โดยใหช้มุชนมสีว่น

รว่ม และคงมาตรการพน่สารเคมเีสรมิทกุ 7 วนัหากยังมผีูป่้วยตอ่เนือ่ง 
 

หมายเหตุ ถา้พบผูป่้วยตัง้แต่ 3 รายขึน้ไปใน 28 วันในกลุ่มบา้น / หมู่บา้นเดยีวกัน  ใหพ้่น

สารเคมทีัง้กลุม่บา้น/หมูบ่า้นนัน้ๆ เพิม่เตมิจากรัศม ี100 เมตร 



• เกณฑก์ารเปิด EOC 

• EOC ระดบัอ าเภอ เมือ่พบต าบลทีเ่ป็นพืน้ทีร่ะบาด* ตัง้แตร่อ้ยละ 25 ของจ านวน
ต าบลในอ าเภอ 

• EOC ระดบัจังหวดั เมือ่พบอ าเภอทีเ่ป็นพืน้ทีร่ะบาด* มากกวา่รอ้ยละ 25 ของ
จ านวนอ าเภอในจังหวดั 

• EOC ระดบัเขต เมือ่มจีังหวดัทีเ่ขา้เกณฑเ์ปิด EOC จ านวน 3 จังหวดัหรอืมากกวา่ 

หมายเหต ุพืน้ทีร่ะบาด หมายถงึ มรีายงานผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกเกนิกวา่
คา่มัธยฐาน 5 ปียอ้นหลังในชว่ง 4 สปัดาหล์า่สดุและมกีารระบาดตอ่เนือ่ง
มาเกนิกวา่ 28 วัน  

 

ขอ้เสนอยกระดบัมาตรการ 



การดแูลรักษาและสง่ตอ่ผูป่้วย 

• ใหท้กุจังหวดั จัดท าท าเนยีบแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทัง้กมุารแพทยแ์ละอายรุแพทย์
ทีจ่ะใหค้ าปรกึษากรณีผูป่้วยสงสยัโรคไขเ้ลอืดออกอาการรนุแรง 

• ใหท้กุเขตบรกิารสขุภาพ จัดระบบและเกณฑก์ารสง่ตอ่ผูป่้วยไปยงั
สถานพยาบาลในล าดบัสงูขึน้ไปภายในเขต 

• โรงพยาบาลแมข่า่ย จัดใหม้แีพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญคอยใหค้ าปรกึษาในการรับ
ผูป่้วยอาการรนุแรงทีถ่กูสง่ตอ่มาจากโรงพยาบาลชมุชน  

 

ดรูายชือ่แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในแตล่ะเขต ไดจ้ากเว็บไซตข์อง            
ส านักโรคตดิตอ่น าโดยแมลง กรมควบคมุโรค 
https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/thaivbd 

ขอ้เสนอยกระดบัมาตรการ 

QR code 
รายช่ือแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญ 



การสือ่สารความเสีย่ง 

• จัดทมีออกสือ่สารเชงิรกุไปยังบคุลากรทางการแพทยท์ัง้ใน
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน คลนิกิ รา้นขายยา  

• ใชก้ลไกคลนิกิโรคเรือ้รังในการสือ่สารเฉพาะกลุม่เสีย่งสงูตอ่การป่วย
รนุแรงและเสยีชวีติ ไดแ้ก ่ผูส้งูอาย ุโรคอว้น ผูท้ีม่โีรคเรือ้รัง  

• สือ่สารความเสีย่งในกลุม่หญงิตัง้ครรภท์ีม่าฝากครรภท์ีโ่รงพยาบาล เรือ่ง
โรคตดิตอ่น าโดยยงุลาย ทัง้โรคไขเ้ลอืดออกและโรคตดิเชือ้ไวรัสซกิา 

ขอ้เสนอยกระดบัมาตรการ 



ขอบคุณครับ 


