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แนวทางการด าเนินงานควบคมุโรคไข้เลือดออก 

ตามมาตรการ 3-3-1 

 

 

จดัท าโดย 

ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

ร่วมกบั 

เขตสขุภาพท่ี 9 นครชยับุรินทร ์

ตลุาคม  2558 



2 
 

ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9   นครรำชสีมำ ธนัวำคม  2558 อนุญำตให้เผยแพร่ไดแ้ต่ไม่อนุญำตให้แกไ้ขดดัแปลงขอ้ควำมหำกตอ้งกำรแกเ้พิ่มเติมกรุณำติดต่อผูเ้รียบเรียง 

 

 

 

 

 

แนวทางการด าเนินงานควบคมุโรคไข้เลือดออกตามมาตรการ 3-3-1 

 

 

 

ผูเ้รียบเรียง 

 นายอภริตัน์  โสก าปัง  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา 

ท่ีปรึกษา 

 นายแพทยย์ทุธนา  พนูพานิช   สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที ่9  

นายแพทยธ์รีวฒัน์  วลยัเสถยีร ผูอ้ านวยการส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา 

 นายแพทยอ์เนก   มุง่ออ้มกลาง  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

นางกาญจนา  ยงัขาว  รองผูอ้ านวยการส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา 
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ท่ีมาของการจดัท าแนวทาง มาตรการ 331 

 มาตรการ 331 ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556 ซึง่เป็นปีทีม่ ี

การระบาดมากวตัถุประสงคเ์พื่อสกดัควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกไดอ้ยา่งรวดเรว็และมี

ประสทิธภิาพ ซึง่หน่วยงานสาธารณสุขไดน้ าไปประยกุตใ์ชต่้อเนื่องมาจนถงึปัจจุบนั และสบืเนื่องจากมกีาร

ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย ในปี 2558 อกีครัง้รวมทัง้มกีารระบาดในหลายพืน้ทีเ่ขต

รบัผดิชอบของส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่ 9 จงัหวดันครราชสมีา ดงันัน้ นายแพทยย์ุทธนา  พนูพานิช 

สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที ่9 นครชยับุรนิทร ์ และนายแพทยเ์อนก  มุง่ออ้มกลาง แพทยเ์ชีย่วชาญดา้น

ระบาดวทิยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา รว่มกบัทมีควบคุมโรคของส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่ 9 

จงัหวดันครราชสมีา ไดล้งพืน้ทีเ่พื่อตดิตามการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค ในอ าเภอทีม่กีาระบาดสงู 11 

อ าเภอ ดงันี้ นครราชสมีา ไดแ้ก่อ าเภอเมอืง อ าเภอปักธงชยั จงัหวดับุรรีมัยไ์ดแ้ก่ อ าเภอเมอืง อ าเภอล า

ปลายมาศ จงัหวดัสุรนิทรไ์ดแ้ก่ อ าเภอท่าตูม อ าเภอปราสาท และจงัหวดัชยัภูม ิ ไดแ้ก่อ าเภอเมอืง อ าเภอ

บา้นเขวา้ อ าเภอหนองบวัแดง  อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ และอ าเภอภเูขยีว ผลการตดิตามในประเดน็การใช้

มาตรการ 331 พบว่ามกีารด าเนินการไดผ้ลในบางต าบลเท่านัน้ ซึง่ต าบลทีด่ าเนินการไดผ้ลดนีัน้พบว่ามกีาร

บรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบด ีส่วนต าบลทีม่กีารระบาดและยงัไมส่ามารถควบคุมโรคตามมาตรการ 331 ได ้จะ

พบปัญหา ดงันี้ 

 1.การเตรยีมความพรอ้มทมี วสัดุอุปกรณ์ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกยงัไม่

เป็นระบบชดัเจน 

 2.การจดัระบบการบรกิารจดัการยงัไม่ชดัเจน ทัง้คุณดา้นภาพการรายงาน ความรวดเรว็ การสื่อสาร

ระหว่างหน่วยรายงาน กบัผูร้บัรายงานและผูร้บัด าเนินการตามมาตรการในพืน้ทีเ่กดิโรค 

 3. การก าหนดบทบาท ก าหนดตวับุคคลทีจ่ะด าเนินการตามกจิกรรมต่างๆ ตามมาตรการยงัไม่

ชดัเจนในระดบัต าบลและหมูบ่า้น 

 4.การก ากบัตดิตาม และการประเมนิผลการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามมาตรการ ยงัไม่เป็นระบบ 

และไมช่ดัเจน 

 

 ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั และมกีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบ สามารถน าไป

ประยกุตใ์ชไ้ดท้ัง้ในระดบัต าบลและหมูบ่า้น จงึไดน้ าขอ้สรปุจากต าบลที่ด าเนินการไดผ้ลด ีและปัญหาทีพ่บ

จากต าบลทีย่งัด าเนินการไม่ไดต้ามมาตรการ มาเรยีบเรยีงเป็นแนวทางการปฏบิตั ิ ตามคู่มอืแนวทางครัง้นี้  
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สารบญั 

 หน้า 
แนวทางการด าเนินงานควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกตามมาตรการ 3-3-1 5 
สรปุผงัการด าเนินงานตามมาตรการ 331 9 
แนวทางการซอ้มแผนมาตรการ 331 10 
แนวทางการเลอืกซือ้และวธิใีชส้เปรยก์ระป๋องเพื่อก าจดัยงุลาย 11 
แบบรบัรายงานผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 13 
แบบตรวจสอบการท ากจิกรรมตามมาตรการ 3 3 1 ของทมีควบคุมโรคระดบัต าบลและ
หมูบ่า้น 

14 

ท าเนียบทมีปฏบิตักิารควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกประจ าหมูบ่า้น 15 
ท าเนียบทมีผูบ้รหิารจดัการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของต าบล 16 
ท าเนียบทมีคุมโรคไขเ้ลอืดออกประจ าหมูบ่า้น 17 
ท าเนียบรายชื่อ นกัพ่นสารเคม ีและช่างซ่อมเครือ่งพ่น ต าบล 18 
ทะเบยีนเครือ่งพ่นสารเคมขีองต าบล 19 
ทะเบยีนเคมภีณัฑท์ีใ่ชใ้นงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของต าบล 20 
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แนวทางการด าเนินงานควบคมุโรคไข้เลือดออก 

ตามมาตรการ 3-3-1 

 

มาตรการ จดุมุ่งหมาย ล าดบัการปฏิบติักิจกรรม เครือ่งมือ วสัดอุปุกรณ์ ผูป้ฏิบติั 

3 (ตวัแรก)
หมายถงึการ
รายงานผูส้งสยั
หรอืผูป่้วย
ภายใน 3 
ชัว่โมง หลงัมี
การวนิิจฉยั 

เพื่อใหเ้กดิ
ความรวดเรว็
ในการ
รายงานจาก
โรงพยาบาล
ถงึหมู่บา้น/

ชุมชนทีเ่กดิ
โรค 

1.ผูร้บัผดิชอบงานระบาดวทิยา
ของ รพ.ทุกแห่ง ตรวจสอบ
รายงานผูป่้วย/ผูส้งสยัทีไ่ดร้บัการ
วนิิจฉยัโดยแพทย ์ทุกชัว่โมง 

1. ศนูยร์ะบาดวทิยาอ าเภอ
จดัท าท าเนียบรายชื่อพรอ้ม
เบอรโ์ทรศพัทผ์ูม้หีน้าที่
รายงานโรคทุกโรงพยาบาล 

2.ผูม้หีน้าทีร่ายงานโรคจดัท า
บญัชรีายชื่อผูป่้วย/ผูส้งสยั
โรคไขเ้ลอืดออก 

 

ศนูยข์อ้มลูระบาด
วทิยาทุกอ าเภอ 

  2. รายงานโรคทนัททีีพ่บว่ามกีาร
วนิิจฉยัหรอืสงสยั ไปยงัพืน้ทีเ่กดิ
โรค 

1.โทรศพัท ์
2. Line group 
3. Face book  
 

ผูร้บัผดิชอบการ
รายงานโรคของ 
โรงพยาบาล 

  3.รบัรายงานจากโรงพยาบาล 

พรอ้มบนัทกึรายละเอยีดลงในสมุด
ทะเบยีนรบัรายงานผูป่้วยของ
ต าบล 

1. ศนูยร์ะบาดวทิยาอ าเภอ
จดัท าท าเนียบรายชื่อผูม้ ี
หน้าทีร่บัรายงานโรคพรอ้ม
เบอรโ์ทรศพัทท์ุกต าบล 
(โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบลละ 2 คน) 
2.ท าเนียบรายชื่อ พรอ้ม
เบอรโ์ทรศพัทข์องผูร้บัผด
ชอบงานควบคุมโรคของ 
เทศบาลหรอื อบต.ทุกแห่ง 
(แห่งละ2 คน) 
3. ท าเนียบรายชื่อ พรอ้ม
เบอรโ์ทรศพัทข์อง อสม.

หมู่บา้น/ชุมชนละ 2 คน 
(แห่งละ2 คน) 
4.ท าเนียบรายชื่อ พรอ้ม
เบอรโ์ทรศพัทข์องก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ทุกหมบูา้น 
5. Line group 
6. Face book  

ก าหนดชื่อตวั
บุคคลผูร้บัแจง้
รายงานผูป่้วย
ประจ าแต่ละ
หน่วยงานและ
หมู่บา้นใหช้ดัเจน 
1. โรงพยาบาล

สง่เสรมิ
สขุภาพต าบล
ละ 2 คน 

2. เทศบาล/อบต.

ละ 2 คน 

3. อสม.หมู่บา้น
ละ 2 คนขึน้
ไป 
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มาตรการ จดุมุ่งหมาย ล าดบัการปฏิบติักิจกรรม เครือ่งมือ วสัดอุปุกรณ์ ผูป้ฏิบติั 

3 (ตวัที ่2 ) 
หมายถงึการ
ลงควบคุมโรค
เรว็ภายใน 3  
ชัว่โมง 

เพื่อใหท้มีมี
การลง
สอบสวน
ควบคุมก าจดั
ยุงลาย ลกูน ้า
ยุงลาย แหล่ง
เพาะพนัธุ 
เพื่อตดัวงจร
การ
แพร่กระจาย
โรค ใหเ้รว็
ทีส่ดุ 

1.ทมีควบคุมโรคเรว็ ประกอบดว้ย 
เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพต าบลเป็นผูน้ าทมี อสม. 
เทศบาล/อบต. ลงไปยงัหมูบ่า้น/

ชุมชนทีเ่กดิโรคทนัททีีไ่ดร้บัแจง้ 

2.ไปทีบ่า้นผูป่้วยเพื่อสอบสวนหา
แหล่งโรค และแหล่งเสีย่งอื่นๆ ใน
หมู่บา้น (เช่น ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
โรงเรยีน สถานศกึษา ถา้ผูป่้วย
เป็นเดก็เลก็ นกัเรยีน นกัศกึษา) 
3.เมื่อสอบสวนไดแ้หล่งเสีย่งแลว้ 
ใหด้ าเนินการส ารวจลกูน ้ายงุลาย
ในบา้นผูป่้วยและรศัม ี100 เมตร 
บนัทกึค่า HI, CI ก่อนด าเนินการ 

4.ก าจดัลกูน ้าในบา้นผูป่้วย แหล่ง
เพราะพนัธุ ์ทีบ่า้นผูป่้วยและแหล่ง
เสีย่งทีส่อบสวนไดท้ัง้หมด 

5.ฉีดพ่นสเปรยก์ระป๋องทีบ่า้น
ผูป่้วย และบา้นหลงัอื่นๆ ในรศัม ี 
100 เมตร รอบบา้นผูป่้วย พรอ้ม
ปิดอบไว ้20 – 30 นาท ีเพื่อก าจด
ยุงลายตวัแก่ทีม่เีชือ้ไวรสัเดงกี ่
6. การด าเนินการควบคุมโรคทุก
กจิกรรมและให ้จนท.โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพต าบลหรอืหวัหน้า
ทมีบนัทกึลงในแบบฟอรม์ ( Check 

list) เพื่อใหแ้น่ในว่าไดท้ าครบทุก
กจิกรรมอย่างมคีุณภาพ 

7. หวัหน้าทมีรายงานผลการ
ควบคุมโรคเบือ้งตน้ไปยงัศนูย์
บญัชาการระดบัอ าเภอ 
 
 
 
 

 

1. แบบฟอรม์การสอบสวน
โรคและการสอบสวนหา
แหล่งโรค 

2.ชุดควบคมุโรคเบือ้งตน้ 
(ควรจดัใสต่ะกรา้หรอื
กระเป๋าพรอ้มใช)้ไดแ้ก่  
     2.1สเปรยก์ระป๋อง  
      2.2 แบบส ารวจลกูน ้า
ยุงลาย  
      2.3 ไฟฉายส าหรบัส ารวจ
ลกูน ้า   
      2.4 กระชอนตกัลกูน ้า 

      2.5 ทรายก าจดัลกูน ้า 

หมายเหต ุการจดัหา
สเปรยก์ระป๋อง และการ
วางจดุเกบ็สตอ๊ค ให้
ปรกึษาหารอืกนัภายในทีม
ต าบล ควรจดัหาให้
เพียงพอและก าหนดจดุ
การเบิกไปใช้ให้สะดวก
รวดเรว็ท่ีสุด 

ทมีควบคุมโรค
ระดบัต าบลและ 
หมู่บา้น  ตาม
ท าเนียบ 
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มาตรการ จดุมุ่งหมาย ล าดบัการปฏิบติักิจกรรม เครือ่งมือ วสัดอุปุกรณ์ ผูป้ฏิบติั 

1 (ตวัสดุทา้ย)
หมายถงึการ
ควบคุมโรค
ภาพรวมใน
ชุมชนทีเ่กดิ
โรคภายใน 1
วนั หลงัจากรบั
แจง้รายงาน
ผูป่้วย 

เพื่อใหม้กีาร
ควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก
ในภาพรวม
ของ
เหตุการณ์ได้
อย่างมี
คุณภาพ 

1.ประชุมชีแ้จงการเกดิโรคให้
ประชาชนทราบ หรอืผูใ้หญ่บา้น 
ก านนั ประกาศทางหอกระจาย
ขา่วทนัทใีนเยน็วนัทีท่ีล่งควบคมุ
โรค 

2.แจง้กจิกรรมทีจ่ะขอความร่วมมอื
จากประชาชน และช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ไดแ้ก่ เวลาทีจ่ะมกีาร
พ่นสารเคม ี การเตรยีมชมุชน 
เดก็ ผูส้งูอายุ ผูป่้วยตดิเตยีง ออก
จากพืน้ทีพ่่นสารเคม ี

3. หากมปีระชาชนมอีาชพีทีพ่่น
สารเคมไีม่ได ้เช่น การเลีย้งหมอ่น
ไหม เลีย้งจิง้หรดี เลีย้งนกเขา  
ปลาครา้ฟ ตอ้งมกีาร
ประชาสมัพนัธล่์วงหน้า หรอื
หลกีเลีย่งการพ่นสารเคมแีบบคล
อบคลุมในวงกวา้ง แต่ใชว้ธิกีารอื่น
ทีเ่หมาะสม ตกลงกนัเองในชมุชน 
4.พ่นสารเคมดีว้ยเครื่องพ่นหมอก
ควนั หรอื ยแูอลว ีตามทีม่ี
เครื่องมอืและตามความเหมาะสม 

5.การพ่นเน้นบา้นผูป่้วย และแหล่ง
โรคทัง้หมดทีส่อบสวนได ้เช่น
โรงเรยีน เป็นตน้  
6.ถา้ไม่ใชเ้ครื่องพ่น สามารถใช้
สเปรยก์ระป๋องวนัละ2 เวลาคอื 
8.00 น.และเวลา 18.00 น. เป็น
เวลา 3 วนัตดิต่อกนัโดยให้
สญัญาณฉีดพรอ้มกนัทุกหลงัคา
เรอืน กส็ามารถควบคมุการระบาด
ได ้และลดค่าใชจ้่ายไดด้กีว่าการ
ใชเ้ครื่องพ่นสารเคมซีึง่มตีน้ทุนสง
กว่า (มตีวัอย่างทีต่ าบลกนัตรวจระ
มวล อ าเภอปราสาท จงัหวดั

1.จดัท าท าเนียบเครื่องพ่น
สารเคมขีองต าบล (เพื่อการ
ระดมก าลงัหรอืกรณีเครื่อง
เสยีตอ้งมเีครื่องส ารองพรอ้ม
ใช)้ 
2.จดัท าท าเนียบรายชื่อ มอื
พ่นสารเคมทีุกหมู่บา้นทุก
ต าบล เพื่อประสานงานได้
ทนัท ี

3.มอืพ่นสารเคมคีวรตอ้งมี
ผ่านการอบรมเทคนิคการ
พ่น และการซ่อมบ ารุงเครื่อง
พ่น อย่างน้อยต าบลละ 2 คน 

เทศบาล/ อบต. 
โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพ
ต าบล ผูน้ าชมุชน
ร่วมกนั 

1.จดัท าแผนจดัหา
สารเคมทีีม่ ี
คุณภาพ 2.เครื่อง
พ่นสารเคม ี 
3.พฒันาอบรมมอื
พ่น 

4.ระบบการ
เบกิจ่ายทีค่ล่องตวั 

5.งบประมาณ 

6. ยานพาหนะ
ส ารองพรอ้มออก
ปฏบิตักิาร 1 คนั 
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สรุนิทร ์และมงีานวจิยัยนืยนัว่า
การใชส้เปรยก์ระป๋องฆา่ยุงลายได้
ดกีว่าการใชเ้ครื่องพ่น) 
 

  การติดตามประเมินผลความ
เส่ียงหลงัควบคมุโรค 

1.จนท.รพ.สต.ร่วมกบั อสม. 
ส ารวจลกูน ้ายุงลายแต่ละคุม้ ทุก
วนัเป็นเวลา 7 วนัตดิต่อกนั 

2.อสม.ร่วมกบัเจา้ของบา้นส ารวจ
และก าจดัลกูน ้าและแหล่ง
เพาะพนัธุย์ุงลายทุกวนั 

3.ตัง้แต่วนัที ่3 – 7 ทัง้ชมุชน โรค
เรยีน วดั ตอ้งมคี่า HI  CI เป็น 0 

4.ผูใ้หญ่บา้นประกาศแจง้เตอืน
ประชาชนทุกวนั เพื่อขอความ
ร่วมมอืใหช้่วยกนัก าจดัลกูน ้าและ
ยุงลาย และการป้องกนัตนเองจาก
การถูกยุงลายกดั ไดแ้ก่ การทายา
กนัยุง จุดยากนัยุง เปิดพดัลม อยู่
ในทีโ่ล่ง สว่าง ใสเ่สือ้ผา้มดิชดิเพื่อ
ป้องกนัยุงกดั จนครบ 7 วนั 

1.แบบส ารวจลกูน ้ายุงลาย 

2.ไฟฉาย 

3.สเปรยก์ระป๋อง 

4.กระชอนตกัลกูน ้า 

5.ทรายก าจดัลกูน ้า 

ทมีควบคุมโรค
ประจ าต าบล และ
หมู่บา้น 

  การเฝ้าระวงัผูป่้วยรายใหม ่

1.จนท.รพ.สต.และอสม.ตดิตาม
สอบถามผูม้อาการไขทุ้กเชา้ ชว่ง
ส ารวจลกูน ้าในคุม้ 

2.หากพบผูท้ีม่อีาการไข ้ใหไ้ปคดั
กรองที ่รพ.สต. 

3. หากรพ.สต.คดักรอง สงสยัใหส้ง่
ต่อ รพช. 

4. เฝ้าระวงัจนครบ 28 วนั นบัจาก
วนัเริม่ป่วยของ Index case หากมี่
ผูป่้วยรายใหม่ ถอืว่าโรคสงบ 

แบบคดักรองผูส้งสยัโรค
ไขเ้ลอืดออก ของ 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบล 

1.อสม. แต่ละคุม้ 
2.พยาบาลวชิาชพี
ของโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพ
ต าบล เป็นผูค้ดั
กรอง 
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สรปุผงัการด าเนินงานตามมาตรการ 331 

 ผูร้บัผดิชอบงานระบาดวทิยาของ  
รพช.รพท.รพศ.รพ.เอกชน 

ตรวจสอบขอ้มลูผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัว่า
สงสยั/ป่วยเป็นไขเ้ลอืดออกทุกวนัรวมวนัหยดุราชการ 

รพ.ทุกแห่งก าหนด
ผูร้บัผดิชอบอย่าน้อย 2 
คน 
มที าเนียบเครอืขา่ย 

 
รายงานผูส้งสยัหรอืผูป่้วย 

ไปยงัศูนยร์ะบาดวทิยาอ าเภอทนัท ี
 

ศูนยร์ะบาดวทิยาอ าเภอ
ก าหนดผูร้บัผดิชอบ
อยา่งน้อย 2 คน  

  
ศูนยร์ะบาดวทิยารบัรายงานลงแบบฟอรม์ 
แจง้รายงานลงต าบลพืน้ทีเ่กดิโรคทนัท ี

 
 

 รพ.สต. รบัรายงาน บนัทกึลงแบบรายงาน 
ประสานทมีควบคุมโรคหมูบ่า้นทนัท ี
ประสานทมีความคุมโรคต าบลทนัท ี

รพ.สต.เป็นผูร้บัผดิชอบ
หลกัในการรบัรายงานและ
การประสานทมี น าทมีลง
หมู่บา้น 

 
ทมีควบคุมโรคต าบลน าโดยรพ.สต. และทมีหมูบ่า้น
ลงพืน้ทีเ่กดิโรคทนัทพีรอ้มวสัดุอุปกรณ์ ด าเนิน

กจิกรรมตามมาตรการ 331 
(เน้นบา้นผูป่้วย+รศัม1ี00 เมตร+แหล่งโรค) 

มที าเนียบทมีควบคมุโรค
ต าบล  หมู่บา้น 
วสัดุอุปกรณ์พรอ้มเบกิและ
หยบิใชโ้ดยเฉพาะสเปรย์
กระป๋อง ไฟฉาย 
   

 พจิารณาด าเนินการควบคุมโรคภาพรวมทัง้ชุมชน  
(กรณขีอ้มลูจากการสอบสวนบ่งชีค้วามเสีย่ง) 

ประชุมชาวบา้น,รณรงคก์ าจดัแหล่ง,และลกูน ้ายงุลาย
,พ่นเคม ีปรบัปรงุสิง่แวดลอ้ม,ส ารวจค่า CI, HI =0,
คน้หาผูป่้วยรายอื่น ส่งต่อ, เฝ้าระวงัต่อเนื่อง 28 วนั 

มที าเนียบเครื่องพ่น 
มที าเนียบนกัพ่น 
มทีะเบยีนสารเคม ี
มรีะบบการสัง่การเบกิจ่าย 
จนท.รพ.สต. ก ากบั/
ประเมนิ 
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แนวทางการซ้อมแผนมาตรการ 331 

1. การซอ้มแผนม ี2 แบบ ไดแ้ก่ การซอ้มแผนบนโต๊ะ (Table  Exercise ) และการซอ้มแผนในภาคสนาม 

(Field Exercise)  ซึง่ ควรมกีารจดัซอ้มแผนทัง้ 2 แบบ ใน 2 ระดบั ดงันี้ 

2. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอจดัซอ้มแผนแบบบนโต๊ะ(Table  Exercise )  ใหแ้ก่ ทมีควบคุมโรคของ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล และอบต.ทุกแห่ง (หวัหน้าทมีและแกนน าทมี) เพื่อใหเ้กดิความรู ้

ความเขา้ใจ ขัน้ตอนและกจิกรรมต่างๆ จากสถานการณ์สมมตุติัง้แต่ขัน้ตอนการรบัรายงานผูป่้วย

จากโรงพยาบาลจนถงึกจิกรรมในหมูบ่า้นทีส่มมตุเิกดิโรคขึน้ ควรมกีารจดัซอ้มทุกปีโดยเฉพาะกรณี

มกีารเปลีย่นตวัผูร้บัผดิชอบงานควบคุมโรคหรอืมกีารมอบหมายงานใหเ้จา้หน้าทีค่นใหม่ 

3. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ รว่มกบัทมีควบคุมโรคต าบล (ทีผ่่านการซอ้มแผนบนโต๊ะแลว้)   

3.1 จดัซอ้มซอ้มแผนแบบบนโต๊ะ(Table  Exercise )   ใหแ้ก่ แกนน าทมีควบคุมโรคของหมู่บา้นทุกหมู่

ในทุกต าบล (แกนน าควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกหมูบ่้านละ อยา่งน้อย 3 คน) เพื่อใหแ้กนน าเหล่านี้ 

เขา้ใจกจิกรรม ขัน้ตอนการปฏบิตั ิและการประเมนิผลกจิกรรมและการรายงานเบือ้งตน้ได้  

3.2 น าลงฝึกซอ้มจรงิในหมูบ่า้น 1 แห่งของต าบล (Field Exercise) เพื่อใหเ้กดิทกัษะประสบการณ์ จน

สามารถเขา้ใจ ท าได ้ เน้นการฝึกจรงิทุกกจิกรรมตามมาตรการ 331 และทบทวนความเขา้ใจ

หลงัการซอ้มในภาคสนาม 

4. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ สรปุผลการฝึกซอ้มแผน และตดิตามประเมนิการด าเนินงานของทมีถ้ามี

โรคเกดิขึน้ในชุมชน เพื่อดวู่าทมีควบคุมโรคต าบลหมู่บา้นยงัมจีดุอ่อนดา้นใดทีต่อ้งพฒันา และ

ด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
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แนวทางการเลือกซ้ือและวิธีใช้สเปรยก์ระป๋องเพ่ือก าจดัยงุลาย 

1.ประเภทสเปรยก์ระป๋องก าจดัยงุ มี 2 สตูร  

1.1 สตูรน ้ามนั (Oil base) ใชน้ ้ามนัเป็นตวัท าละลาย ละอองของสารทีผ่สมน ้ามนัจะมคีวามเสถยีร

คงทนกว่า ขอ้เสยีคอือาจจะมกีลิน่น ้ามนั บางคนอาจจะแพไ้ดง้า่ย 

1.2 สตูรน ้า (Water base ) ใชน้ ้าเป็นตวัท าละลาย ละอองของสารทีใ่ชน้ ้าเป็นตวัท าละลาย  จะหมด

ฤทธิเ์รว็กว่าสตูรน ้ามนั แต่สูตรน ้ากม็ ีขอ้ด ีคอื เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และไมไ่วไฟ และมคีวาม

ปลอดภยัส าหรบัเดก็เลก็ๆ หรอืผูท้ีม่ภีมูแิพง้า่ยมากกว่าสตูรน ้ามนั เหมาะส าหรบัใชใ้นหอ้งนอนได ้  

2. ประเภทสารออกฤทธ์ิ 

 2.1 ควรเลอืกซือ้สเปรย์ใ์นกลุ่มทีม่สีารออกฤทธิท์ีป่ลอดภยัทีสุ่ด ไดแ้ก่ สารออกฤทธ์ิกลุ่มไพรี

ทรอยด ์และมีสารเสริมฤทธ์ิ Piporonyl butoxide  หรอื เอส-ไบโอทรนิ (S-biothrin) เนื่องจาก

ปัจจบุนัยงุลายดือ้ต่อสารเคมหีลายชนิด โดยเฉพาะสารออกฤทธิเ์ดีย่วจะไดผ้ลน้อยลงมาก จงึจ าเป็นตอ้งใช้

สตูรทีม่สีารเสรมิฤทธิ ์

 2.2 ซือ้ทีฉ่ลากระบุชดัเจน ว่า ใช้ฆ่ายงุและแมลงบินเท่านัน้  ไมค่วรซือ้ชนิดทีส่ามารถก าจดัแมลง

ไดห้ลากหลายชนิด เช่น มด ปลวก  แมลงวนั รว่มดว้ย เพราะจะแสดงว่าสเปรยย์ีห่อ้นัน้หรอืสตูรนัน้ อาจจะมี

ฤทธิฆ์า่ยงุไดจ้ าเพาะน้อยลง 

3. หลกัการใช้ในบ้านเรือน 

4.1 น าเดก็เลก็ คนชรา ผูป่้วยเรือ้รงั ผูท้ีแ่พง้า่ยออกจากหอ้ง หรอืบา้นทีจ่ะพ่นสเปรย์ 

4.2 กรณพี่นในบรเิวณครวั หรอืมอีาหารอยูใ่นบา้นต้องจดัเกบ็หรอืหาฝาปิดใหม้ดิชดิก่อนพ่น 

4.3 ปิดประตูหน้าต่าง เขย่ากระป๋องใหส้ารเคมผีสมกนัใหด้ ีแลว้พ่นใหท้ัว่ในหอ้ง ในบา้น เน้นบรเิวณ

ทีพ่บยงุลายชอบเกาะพกั เช่น มมุมดื ซอกตู ้โต๊ะ  ตะกรา้เสือ้ผา้ ราวทีห่อ้ยแขวนเสือ้ผา้ หรอืจดุ

ทีห่อ้ยแขวนเสือ้ผา้ใชแ้ลว้รวมทัง้ในหอ้งน ้าหอ้งสว้มทีย่งุลายชอบเกาะพกัอาศยัและเขา้ไปรอ

เตรยีมวางไข ่ 

4.4 หลงัจากพ่นทัว่แลว้ ใหปิ้ดประตูอบไว ้15-20 นาท ีเพื่อใหย้งุลายไดร้บัสารเคมเีตม็ที ่หากไมปิ่ด

อบจะไดผ้ลน้อยลง เนื่องจากละอองสารเคมจีะระเหยเรว็ และกระจายออกไปนอกประตู 

หน้าต่าง จะลดโอกาสการสมัผสัระหว่างละอองน ้ายากบัยงุลายลง ท าใหไ้ดผ้ลน้อยลง 
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4.5 หลงัจากปิดอบไวค้รบตามเวลาแลว้ ใหเ้ปิดประตูหน้าต่าง ใหอ้ากาศถ่ายเท เพื่อลดอนัตรายจาก

สารเคมลีง ก่อนเขา้ไปในบา้นหรอืในหอ้งทีฉ่ีดพ่นสารเคมนีัน้  

4.6 อยา่พ่นสเปรยโ์ดย ปิดประตูหน้าต่าง และตวัผูพ้่นรวมทัง้สมาชกิครอบครวั ยงัอยูใ่นบา้นหรอืใน

หอ้งปกต ิ โดยหวงัเพื่อฆา่ยุงในบา้นและกนัยงุจากนอกบา้นหรอืนอกหอ้งเขา้มา ซึง่จะเป็น

อนัตรายจากการไดร้บัสารเคมโีดยตรง 

 

4.7 สเปรยท์ีใ่ชส้ารกลุ่มไพรทีรอยดจ์ะลดมฤีทธิใ์นการ น๊อคดาวน์ (Knock down) สงู ท าให้

ประชาชนเขา้ใจผดิคดิว่ายงุลายตายแลว้ และสเปรยอ์อกฤทธิเ์รว็ทนัใจ ความจรงิยงุลายเพยีงแค่

สลบไปเท่านัน้ ยงัไมต่าย ดงันัน้ถา้ไมปิ่ดอบไวก้จ็ะไดผ้ลน้อยลงและกลบัท าใหย้งุลายฟ้ืนและ

สรา้งสารตา้นทานต่อสารเคม ีกลายเป็นยงุลายดือ้ยาและถ่ายทอดสารดือ้ยาไปยงัรุ่นลกูไดท้นัที  

5. ค าแนะน าส าหรบัผูพ่้นสเปรย ์

5.1 คนพ่นสเปรยต์อ้งป้องกนัตนเองโดยการใส่เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว สวมถุงมอื ใส่หน้ากาก

อนามยั (ถา้ไม่มหีน้ากากใหห้าผา้เชด็หน้าผนืใหญ่ มาท าเป็นหน้ากากปิดปากปิดจมกูขณะพ่น

สารเคม)ี 

5.2 อยา่สบูบุหรีข่ณะฉีดพ่นสเปรย ์

5.3 ถอดชุดทีใ่ส่พ่นสเปรย ์อาบน ้าช าระร่างกายทนัทหีลงัพ่นเสรจ็ หากไดร้บัสารเคมแีละมอีาการแพ้

หรอือาการอื่นๆ ใหร้บีพบแพทย ์

5.4 เกบ็สเปรยใ์หพ้น้มอืเดก็และเกบ็ในทีป่ลอดภยั  

6. การดฉูลากข้างกระป๋องสเปรยก่์อนซ้ือ 

6.1 ฉลากควรระบุเลขทะเบยีนสารเคมทีีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้บัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

6.2 เลอืกสารเคมอีอกฤทธิท์ีร่ะบุในการฆา่ยงุและแมลงบนิเป็นหลกั 

6.3 มชีื่อสารเคมอีอกฤทธิร์ะบุไวช้ดัเจน 

6.4 มชีื่อผูผ้ลติ และแหล่งผลติ 

6.5 มวีนัทีผ่ลติและวนัหมดอายุ 

6.6 ระบุวธิกีารใช ้ค าเตอืน การเกบ็รกัษา 

6.7 ระบุพษิแลวธิแีกพ้ษิเบือ้งตน้ 
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แบบรบัรายงานผูป่้วยโรคไข้เลือดออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ………………………………………. 

ล าดั
บ 

วดป./
เวลา
รบั
แจ้ง 

ช่ือ สกลุผูป่้วย บา้น 
เลขท่ี 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น การ
วินิจฉัย 

วนัเร่ิม
ป่วย 

วนัพบ
ผูป่้วย 

รพ.ท่ี
แจ้ง 

วดป/เวลา
แจ้งลง
หมู่บา้น 
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แบบตรวจสอบการท ากิจกรรมตามมาตรการ 3 3 1 ของทีมควบคมุโรคระดบัต าบลและหมู่บา้น 

ชื่อผูป่้วย…………………………………บา้นเลขที…่……….หมู…่……………….ต าบล……………………………… 

วนัรบัแจง้ผูป่้วย………………………………….วนัทีล่งด าเนินการมาตรการ 331…………………………………เวลา…………. 

ล าดบั กิจกรรม ท า
แล้ว 

ยงั
ไม่ได้
ท า 

ช่ือผูท้ า
กิจกรรม 

รายงานผลเบือ้งต้น 

1. การสอบสวนโรค/หาแหล่งโรค    แหล่งโรคทีส่อบสวนได ้(ระบุ) 
1……………….2……………….3…………….. 

2. ส ารวจลกูน ้ายุงลายทีบ่า้นผูป่้วย     ค่า CI= ………… 

ภาชนะทีพ่บลกูน ้า………………….. 
3. การก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย

ทีบ่า้นผูป่้วย 
    

4. การก าจดัลกูน ้าทีบ่า้นผูป่้วย    ก าจดัดว้ยวธิอีะไร(ระบุ)……………………….. 
5. การพ่นสเปรยก์ระป๋องทีบ่า้น

ผูป่้วย 
   กรณีพ่นไม่ได ้ระบุสาเหตุ……………………. 

6. การส ารวจลกูน ้าในบา้นรศัม ี100 

เมตรรอบบา้นผูป่้วย 
   ผลค่า HI=…………CI=……………. 

ภาชนะทีพ่บลกูน ้ามาก 3 อนัดบั ไดแ้ก ่

1……………รอ้ยละ……… 

2……………รอ้ยละ…….. 

3………….. รอ้ยละ……… 
7. การก าจดัลกูน ้าและแหล่ง

เพาะพนัธุย์ุงลายในรศัม ี100 
เมตร 

   ก าจดัดว้ยวธิอีะไร(ระบุ)……………………….. 

8. การพ่นบา้นดว้ยสเปรยก์ระป๋อง
ในรศัม ี100 เมตร(กรณีพืน้ทีน่ัน้
มกีารด าเนินกจิกรรมนี้) 

    

9. การประชุมหรอืประกาศแจง้
ชาวบา้นทางหอกระจายขา่ย 

   ระบ…ุ……………วนัที…่………………….. 

10. การพ่นสารเคมทีัง้ชุมชน    พ่นดว้ยวธิ ี(   ) หมอกควนั (   ) ยแูอลว ี

วนัทีพ่่น……………. 
11. การควบคุมแหล่งโรคอื่นๆที่

สอบสวนได ้(นอกจากบา้น
ผูป่้วย) เช่น โรงเรยีน วดั ฯ 

   ระบุกจิกรรม………………………………………. 

ลงช่ือ……………………………….หวัหน้าทีม ช่ือสมาชิกทีม……………………………………………………………………………………. 
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ท าเนียบทีมปฏิบติัการควบคมุโรคไข้เลือดออกประจ าหมู่บา้น 

ช่ือหมูบ่้าน ……………………………………………หมู่ท่ี…………………ต าบล…………………..อ าเภอ………………………. 

ล าดบั กิจกรรม ช่ือผูป้ฏิบติั/ผูร้บัผิดชอบหลกั เบอรโ์ทรศพัท ์

1. ผูร้บัรายงานผูป่้วย/ผูส้งสยัไข้เลือดออก
ประจ าหมู่บา้น/ชุมชน 

1. 
2. 
3. 

 

2. บ้านท่ีเกบ็ส ารองสารเคมี/สเปรยก์ระป๋อง
ประจ าหมู่บา้น/ไฟฉาย 

1. 
2. 

 

3. นักพ่นสเปรยก์ระป๋องท่ีบ้านผูป่้วยและแหล่ง
โรค /บ้านในรศัมี 100 เมตรประจ าหมู่บา้น 

1. 
2. 
3. 

 

4. นักพ่นสารเคมีแบบหมอกควนัและ ยูแอลวี
ประจ าหมู่บา้น 

1. 
2. 
3. 

 

5. หวัหน้าทีมผูก้ ากบั ประเมินกิจกรรม 331

ประจ าหมู่บา้น 

1. 
2. 

 

    
    
    
    
    
 

หมายเหต ุต้องมีทุกหมูบ่้าน 
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ท าเนียบทีมผูบ้ริหารจดัการควบคมุโรคไข้เลือดออกของต าบล 

ต าบล…………………………………………………..อ าเภอ…………………………………………………… 

ล าดบั ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/หมู่บา้น เบอรโ์ทรศพัท ์ หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

ลงช่ือ……………………………………………….ผูจ้ดัท ารายงาน วนัท่ี…………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ  1.ทมีบรหิารจดัการ ไดแ้ก่ รพ.สต. เทศบาล/อบต.  ก านนั ผูใ้หญ่บา้น  

   2. .ใหจ้ดัท าท าเนียบรายชื่อไวท้กุต าบล และมกีารปรบัปรุงรายชือ่ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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ท าเนียบทีมคมุโรคไข้เลือดออกประจ าหมูบ่้าน 

หมู่ท่ี………………ช่ือหมูบ่้าน…………………………………..ต าบล…………………………………………………… 

ล าดบั ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/หมู่บา้น เบอรโ์ทรศพัท ์ หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

ลงช่ือ……………………………………………….ผูจ้ดัท ารายงาน วนัท่ี…………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ  1.ทมีควบคมุโรคไขเ้ลอืดออกของหมู่บา้น ไดแ้ก่  ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าอื่นๆ และ อสม.ใน

หมู่บา้น 

 2. .ใหจ้ดัท าท าเนียบรายชื่อไวท้กุหมู่บา้น และมกีารปรบัปรุงรายชื่อทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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ท าเนียบรายช่ือ นักพ่นสารเคมี และช่างซ่อมเครือ่งพ่น ต าบล…………………………อ าเภอ……………………………………….. 

ล าดบั ช่ือ สกลุ สงักดั
หน่วยงาน 

สงักดั
หมู่บา้น
หมู่ท่ี 

เบอรโ์ทรศพัท ์ นัก
พ่น 

ช่างซ่อม ผา่นการ
อบรม
เมื่อปี 
พ.ศ. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

ลงช่ือ……………………………………………….ผูจ้ดัท ารายงาน วนัท่ี…………………………………………………………………. 
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ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9   นครรำชสีมำ ธนัวำคม  2558 อนุญำตให้เผยแพร่ไดแ้ต่ไม่อนุญำตให้แกไ้ขดดัแปลงขอ้ควำมหำกตอ้งกำรแกเ้พิ่มเติมกรุณำติดต่อผูเ้รียบเรียง 

 

ทะเบียนเครือ่งพ่นสารเคมีของต าบล 

ต าบล………………………………อ าเภอ…………………………………………….. 

ล าดบั ช่ือย่ีห้อ หมอก
ควนั
สะพาย
ใหล ่

ยูแอลวี
สะพาย
หลงั 

ยูแอลวี 

ติด
รถยนต ์

สภาพ
พรอ้มใช้ 

ช ารดุ หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ 

เบอรโ์ทร
ติดต่อ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

ลงช่ือ……………………………………………….ผูจ้ดัท ารายงาน วนัท่ี…………………………………………………………………. 

หมายเหต ุให้มีการปรบัปรงุรายงานทุกเดือน และรายงานข้อมูลให้ทีมบิหารจดัการควบคมุโรคไข้เลือดออกของ

ต าบล 
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ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9   นครรำชสีมำ ธนัวำคม  2558 อนุญำตให้เผยแพร่ไดแ้ต่ไม่อนุญำตให้แกไ้ขดดัแปลงขอ้ควำมหำกตอ้งกำรแกเ้พิ่มเติมกรุณำติดต่อผูเ้รียบเรียง 

 

ทะเบียนเคมีภณัฑท่ี์ใช้ในงานป้องกนัควบคมุโรคไข้เลือดออกของต าบล 

ต าบล…………………………………………….อ าเภอ…………………………………………………… 

ล าดบั ทรายย่ีห้อ/จ านวนท่ีมี 
(กก.) 

/สารเคมีพ่นย่ีห้อ 

/ช่ือสารออกฤทธ์ิ 

/%ความเข้มข้น 

/จ านวนท่ีมี(ลิตร) 

สเปรย์
กระป๋อง 
จ านวนท่ีมี 
(กระป๋อง) 

จดุ
เบิกจ่าย
หรอืช่ือ
ผูใ้ห้เบิก 

เบอร์
โทรศพัท ์

หมายเหต ุ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

ลงช่ือ……………………………………………….ผูจ้ดัท ารายงาน วนัท่ี…………………………………………………………………. 

หมายเหต ุให้มีการปรบัปรงุรายงานทุกเดือน และรายงานข้อมูลให้ทีมบริหารจดัการควบคมุโรคไข้เลือดออกของ

ต าบล 

 


