มาตรการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกพื้นที่เครือขายบริการที่ 9
YZ
จัดทําโดย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
20 กุมภาพันธ 2556
เพื่อใหการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกมีประสิทธิผล จึงกําหนดพื้นที่การ
ทํางานออกเปนระดับชุมชน/หมูบาน และประเมินความเสี่ยงของการเกิด การระบาดของ
โรคใน ป 2556 ออกเปน 3 ระดับ คือ
พื้นที่ระบาด : พื้นที่ที่พบผูปวยไขเลือดออกหรือผูปวยสงสัยตั้งแต 1 รายขึ้นไป
พื้นที่เสี่ยง : พื้นที่อยูติดพื้นที่ที่พบผูปวยไขเลือดออกหรือผูปวยสงสัย และไมมี
ผูปวยมาติดตอกัน 3-5 ปและมีคา HI CI เกินรอยละ 10
พื้นที่อื่นๆ : พื้นที่อื่นๆที่เหลือ
มาตรการการดําเนินงานในแตละระดับ
แตละตําบล ประเมินตนเอง มีพื้นที่ การเกิดโรคแตละระดับจํานวนเทาไร และ
ดําเนินการตามมาตรการตางๆในแตละระดับดังนี้
พื้นที่ระบาด(สีแดง)
รพ.สต.
1. จัดตั้ง War room ที่ประกอบดวยตัวแทนจากทุกภาคสวน ใน ระดับตําบล
ทํา spot map ผูปวย ผูสงสัยทุกรายและแกไขปญหาการปองกันควบคุมโรคในแตละ
พื้นที่รายวัน
2. อสม.คนหา ผูปวยที่มี ไข นําสงให รพ.สต.คัดกรอง ผูปวย ผูสงสัย สงตอ
รักษาที่ รพช. รพท.
3. สอบสวนโรคและคนหาผูปวยในชุมชนเพิ่มเติมโดย ใชนิยามคนหาผูปวยทาง
ระบาดวิทยาและหาความสัมพันธเชื่อมโยงผูปวยในและนอกพื้นที่
4. กําจัดลูกน้ํายุงลายและประเมินคา HI CI ทุกวัน
5. กําจัดยุงในบานผูปวยหลังไดรับแจงทันที และกําจัดลูกน้ํายุงลายทุก 7 วัน
ขัดลางภาชนะกักเก็บน้ําดื่มน้ําใชกอนเปลี่ยนน้ําใหมทุก 7 วันเพื่อกําจัดไขยุงที่เกาะอยู
ภายในภาชนะ
6. รพ.สต.รวมกับ อปท.พนเคมีกําจัดยุงพาหะนําโรค โดยการพนเคมีในบาน
ผูปวย ใหดูลักษณะบานผูปวย ถาบานสามารถปดอบสารเคมีได ใหใชการพนหมอกควัน
แตหากปดอบสารเคมีไมไดใหใชการพนฝอยละเอียด (ULV)
7. รณรงค กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย รวมกันทั้งชุมชน อปท. โรงเรียน และ
รพ.สต. ในชุมชน /หมูบานที่ ระบาด โดยการทําความสะอาดสิ่งแวดลอมเผา ฝง ขยะที่
อาจจะเปนแหลงเพาะพันธยุงลายในบานผูปวย ในชุมชน ในโรงเรียนทุก 7 วัน ลางทอหรือ
ทางระบายน้ําในหมูบานใหแหง
8. แจงเตือนใหประชาชนในชุมชนปองกันยุงกัดโดยการใชยาทากันยุงทั้งใน

ผูปวย ผูสงสัยและประชาชนทั่วไป และหากมีอาการไขหรือสงสัยปวยเปนไขเลือดออกให
ไปสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษา ไมซื้อยารับประทานเอง
รพช.
1. คัดกรอง ผูปวย ผูสงสัยโดยใชเกณฑและแนวทางการวินิจฉัยและการรักษา
ผูปวยตามแนวทางองคการอนามัยโลก พรอมทั้งแจกยาทากันยุงและแนะนําใหทายา
ตอเนื่องจนกวาจะหายจากอาการปวย
2. รวม War room ที่ประกอบดวยตัวแทนจากทุกภาคสวน ใน ระดับอําเภอ
ทํา spot map ผูปวย ผูสงสัยทุกรายและแกไขปญหาการปองกันควบคุมโรคในพื้นที่ทุก
วัน หรือตามสถานการณ
3. กําจัดยุงลายตัวแกและลูกน้ํายุงลาย ทุกวันโดยประเมินการคา HI CI = 0
และทํา spot map หลังคาเรือนที่ตรวจพบลูกน้ําตอเนื่อง เสนอที่ประชุม war room เพื่อ
หาวิธีแกไขที่เหมาะสมรวมกัน
4. แจงเตือนใหผูปวย ญาติ และเจาหนาที่ในโรงพยาบาล ปองกันยุงกัดโดยการ
ใชยาทากันยุง หรือนอนกางมุง
สสอ.
1. ตั้ง War room ระดับอําเภอ ที่ประกอบดวยตัวแทนจากทุกภาคสวน ทํา
spot map ผูปวย ผูสงสัยทุกรายในระดับตําบล และแกไขปญหาการปองกันควบคุมโรค
ในพื้นที่ทุกวัน หรือตามสถานการณ
2. ใหทีม SRRT ระดับอําเภอ ออกสอบสวนโรคและคนหาผูปวยในชุมชน
เพิ่มเติมรวมกับระดับตําบล โดย ใชนิยามคนหาผูปวยทางระบาดวิทยาและหา
ความสัมพันธเชื่อมโยงผูปวยในและนอกพื้นที่
รพท./รพ.ศ
1. คัดกรอง ผูปวย ผูสงสัยโดยใชเกณฑและแนวทางการวินิจฉัยและการรักษา
ผูปวยตามแนวทางองคการอนามัยโลก พรอมทั้งแจกยาทากันยุงและแนะนําใหทายา
ตอเนื่องจนกวาจะหายจากอาการปวย
2. แจงเตือนใหผูปวย ญาติ และเจาหนาที่ในโรงพยาบาล ปองกันยุงกัดโดยการ
ใชยาทากันยุง หรือนอนกางมุง
3. กําจัดยุงลายตัวแกและลูกน้ํายุงลาย ทุกวันโดยประเมินการคา HI CI = 0
4. จัดระบบเตรียมความพรอมการวินจิ ฉัย การรักษา การสงตอ ระบบพี่เลี้ยง
แพทยผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา แกแพทย พยาบาล ในโรงพยาบาลเครือขาย เนนแพทย
และพยาบาลจบใหม
สสจ.
1. ตั้ง War room ระดับจังหวัด ทํา spot map ผูปวย ผูสงสัยทุกรายในระดับ

อําเภอ/ตําบล กํากับการ แกไขปญหาการปองกันควบคุมโรคในพื้นที่ทุกวัน หรือตาม
สถานการณ
2. ใหทีม SRRT ระดับจังหวัดเปนพี่เลี้ยง ในการสอบสวนโรคและคนหา
ผูปวยในชุมชนเพิ่มเติมและการดําเนินการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคแกระดับตําบล
และอําเภอ ใชนิยามคนหาผูปวยทางระบาดวิทยาและหาความสัมพันธเชื่อมโยงผูปวยใน
และนอกพื้นที่
3. สื่อสารกระตุนใหประชาชน กําจัดยุงลายตัวแกและลูกน้ํายุงลาย ใน
บานเรือนของตนเอง
สคร.
1. ตั้ง war room ระดับเขต
2. สนับสนุนทีม และ วิชาการ แกหนวยงานระดับจังหวัด และพื้นที่ ในการ
ดําเนินการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค
3. สนับสนุนความรูกับทองถิ่นเรื่องการเลือกใชสารเคมี เครื่องพนเคมี และ
เทคนิคการพนเคมีที่ถูกตอง
4. สื่อสารกระตุนใหประชาชน กําจัดยุงลายตัวแกและลูกน้ํายุงลาย ใน
บานเรือนของตนเอง
พื้นที่เสี่ยง (สีเหลือง)
รพ.สต.
ดําเนินการเหมือนพื้นที่ระบาด ยกเวนไมตองดําเนินการสอบสวนโรคและตน
หาผูปวยเพิ่มเติม เพียงแตตองนําขอมูลการเจ็บปวยจากพื้นที่ระบาดเขามาพิจารณาใน
war room เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับพื้นที่ของตนเอง
รพช. /รพท./รพศ.
ดําเนินการเหมือนพื้นที่ระบาดและเนนการคัดกรองการวินิจฉัยที่รวดเร็วเพื่อ
จะไดผูปวยไขเลือดออกในพื้นที่ไดไว และแจงทีม SRRT ดําเนินการสอบสวน ปองกัน
ควบคุมโรคไดทันเวลา
สสอ. สสจ. สคร. ดําเนินการเหมือนพื้นที่ระบาด
พื้นที่ อื่นๆ(สีเขียว)
สถานพยาบาลทุกแหง เนนการคัดกรองการวินิจฉัยที่รวดเร็วเพื่อจะไดตรวจพบ
ผูปวยไขเลือดออกในพื้นที่ไดไว และแจงทีม SRRT ดําเนินการสอบสวน ปองกันควบคุม
โรคไดทันเวลา
ทุกหนวย เรงดําเนินการสื่อสารใหประชาชนเกิดความตระหนักในการกําจัดพาหะ
นําโรค

ทองถิ่น และ รพ.สต เตรียมพรอม สนับสนุนงบประมาณและสารเคมี ในการกําจัด
พาหะนําโรคและ ประเมินคา HI ไมเกินรอยละ 10 และ CI ในวัด โรงเรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตองเปน 0
....................

