แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน
อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดฤดูฝน พ.ศ. 2561
เนื่องจากการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มี
รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 28,732 ราย เสียชีวิต 37 ราย จํานวนผู้ป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง
ตั้งแต่เดือนเมษายน และพฤษภาคม ถึงร้อยละ 46 และ 85 ตามลําดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอายุ 5
– 14 ปี แต่ผู้เสียชีวิตกลับเป็นวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป มีอัตราป่วยตายสูงกว่าเด็ก 2 – 5 เท่า
นอกจากนี้ ผลการสํารวจลูกน้ํายุงลายในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเข้าสู่ดูฝนพบว่า ค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายในชุมชนสูง
ถึงร้อยละ 30 (สํารวจ 100 หลังคาเรือน จะพบลูกน้ํายุงลาย 30 หลังคาเรือน) และอัตราการพบลูกน้ําในวัด
โรงเรียน และโรงพยาบาล อยู่ที่ร้อยละ 58, 41, และ 23 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยัง
มีอยู่มากในชุมชนและสถานที่สําคัญที่มีประชาชนมารวมตัวกันจํานวนมาก เป็นความเสี่ยงที่โรคไข้เลือดออกจะ
แพร่กระจายต่อเนื่องและขยายวงกว้างทั่วประเทศไทย โดยในขณะนี้พบว่าพื้นที่ระบาดต่อเนื่องส่วนใหญ่ อยู่ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดัง
แสดงในแผนที่

พื้นที่ระบาด ผู้ป่วยมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (302 อําเภอ)
พื้นที่เสี่ยง ผู้ป่วยเท่ากับค่าเฉลี่ย 5 ปียอ้ นหลัง (131 อําเภอ)
พื้นที่ปกติ ผู้ป่วยน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง

แผนที่ อําเภอทีพ่ บผูป้ ว่ ยเกินกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังใน 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 22 - 25)

เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรค ในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะถึงนี้ ขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันดําเนินมาตรการแผนปฏิบัติการรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในช่วงฤดูฝน ภายใต้โครงการจิตอาสาทํากิจกรรมปราบยุงลาย ตลอดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ลดจํานวนผู้ป่วยให้ไม่เกิน 10,000 รายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และไม่เกิน 100,000 ราย
เมื่อสิ้นปี
2. ควบคุมยุงพาหะให้ไม่พบลูกน้ํายุงลายในทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นที่
3. สื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน แบ่งตามความรุนแรงของการ
เกิดโรคในพื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด 2) พื้นที่ปกติ ดังนี้

1. มาตรการควบคุมโรคในพืน้ ทีเ่ สี่ยงและพืน้ ที่ระบาด (สีเหลืองและสีแดง)
1.1. แผนปฏิบัติการในพื้นที่ที่พบการระบาด
วิธปี ฏิบตั ิ
1. เปิด EOC อําเภอ
1.1. ติดตามสถานการณ์ ผู้ป่วย ตําบล หมู่บ้านที่
ระบาดต่อเนื่อง และชุมชนที่พบดัชนีลูกน้ํายุงลาย (HI)
เกินกว่าร้อยละ 5
1.2. จัดสรรทรัพยากร กําลังคน ควบคุมการระบาด
โดยใช้ ง บประมาณจากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ระดับท้องถิ่น

ระยะเวลา
ทุกวัน

วันที่ 0, 3, 7,
2. ควบคุมยุงพาหะในรัศมี 100 เมตรจากจุดเกิด
โรคตามมาตรการ 3-3-1
14, 21, 28
2.1. ควบคุมยุงพาหะในบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง
ทั้งการฉีดพ่นสารเคมีและกําจัดแหล่งน้ําขัง
2.2. ควบคุมยุงพาหะในรัศมี 100 เมตรจากบ้าน
ผู้ป่วยภายใน 1 วัน และวันที่ 3 หลังพบผูป้ ่วย ทั้งการ
ฉีดพ่นสารเคมีและกําจัดแหล่งน้ําขัง
2.3. กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในหมู่บ้านทุก 7 วัน
จนครบ 4 สัปดาห์และไม่มีผปู้ ่วยรายใหม่
3. อสม. เคาะประตูบา้ น ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ทุกหลังคาเรือนในหมูบ่ า้ นทีเ่ กิดโรค

ทุกสัปดาห์

ผู้รบั ผิดชอบ
1.1. นายอําเภอเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์
1.2. รพ. และ สสอ. เป็นทีมข้อมูล

การรายงาน

เป้าหมาย

นายอําเภอรายงาน
สถานการณ์ในพื้นที่ระบาด
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
สัปดาห์

จํานวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในอําเภอต่ํา
กว่าค่า มัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง (ไม่เป็นพื้นที่
ระบาดสีแดง)

2.1. รพ.สต. วางแผนการควบคุมโรค รพ.สต. รายงานสถานการณ์
และผลการควบคุมโรคต่อ
ร่วมกับ อปท.
นายอําเภอใน EOC
2.2. รพ.สต. อสม. และ อปท.
ร่วมกันสํารวจทําลายแหล่งน้าํ ขัง
2.3. อปท. ฉีดพ่นสารเคมีกําจัดยุงตัว
เต็มวัย
2.4. รพ.สต. และ สสอ. ประเมินผล
การควบคุมโรคจากดัชนีลูกน้ํายุงลาย
3.1. สสอ. รพ.สต. อปท.วางแผนการ สสอ. รายงานสถานการณ์
สํารวจ ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้ และผลการควบคุมโรคต่อ
นายอําเภอใน EOC
ครอบคลุมทุกครัวเรือน
3.2. อสม. เข้าทําลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงทุกหลังคาเรือนตามแผน
3.3. กอ.รมน. ในพื้นที่สนับสนุนการ
ดําเนินงาน

- ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ใน
หมู่บ้านหลังจากควบคุม
โรค 28 วัน
- ไม่พบลูกน้ํายุงลายใน
รัศมี 100 เมตรจาก
บ้านผู้ป่วยและใน
หมู่บ้าน
- ดัชนีลูกน้ํายุงลาย (HI) ใน
อําเภอต่ํากว่าร้อยละ 5

วิธปี ฏิบตั ิ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

4. กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่สาธารณะ
ได้ แ ก่ ศาสนสถาน โรงเรี ย น สถานที่ ร าชการ
โรงพยาบาล พื้นที่สาธารณะ

ทุกสัปดาห์

สสอ. รวบรวมและรายงาน
4.1. กํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน อปท. และ
รพ.สต. จัดประชาคมหมู่บ้าน กําหนด ค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายต่อ
นายอําเภอ และ สสจ.
พื้นที่สาธารณะที่ต้องทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงร่วมกัน
4.2. กํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน อปท. ร่วมกับ
รพ.สต., สสอ., รพ., อสม. วัด
โรงเรียน เครือข่ายต่างๆ ในชุมชน จัด
ทีมทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่
สาธารณะ

5. สํารวจค่าดัชนีลกู น้ํายุงลายในตําบลที่ระบาด
ต่อเนื่อง และประเมินมาตรการควบคุมโรค 3-3-1
5.1. ในชุมชน
5.2. พื้นที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน สถานที่
ราชการ โรงพยาบาล ฯลฯ

ทุกสัปดาห์

5.1. อปท. สสจ. และ สคร. สุ่ม
สํารวจตําบลที่ระบาดต่อเนื่อง และ
สถานที่สําคัญในตําบล
5.2. สคร. ประเมินมาตรการ 3-3-1
ในอําเภอและตําบลที่เป็นพื้นที่
ระบาด

1.2. ทรัพยากรที่จําเป็นในการควบคุมการระบาด
1.2.1. ถุงดําเก็บขยะขนาดใหญ่ ประมาณ 500 – 1,000 ถุงต่อหมู่บ้าน ต่อเดือน
1.2.2. รถเก็บขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.3. ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายประมาณ 25 – 50 กิโลกรัม ต่อตําบล ต่อเดือน
1.2.4. เครื่องพ่น และสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย จากหน่วยงานสาธารณสุขและท้องถิ่น
1.2.5. ไฟฉาย สําหรับ อสม. และเจ้าหน้าที่ในการสํารวจลูกน้ํายุงลาย 100 กระบอกต่อตําบล

การรายงาน

สสจ. และ สคร. รายงานผล
การสุ่มสํารวจลูกน้ํายุงลาย
ผ่าน Application ทัน
ระบาด และรายงานผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง
สาธารณสุข

เป้าหมาย
- ไม่พบลูกน้ํายุงลายใน
ชุมชน และสถานที่ต่างๆ

- ไม่พบลูกน้ํายุงลายใน
ชุมชน และสถานที่
ต่างๆ

2. มาตรการควบคุมยุงพาหะต่อเนื่องทุกพืน้ ที่
2.1. แผนปฏิบัติการรณรงค์ตามโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย
วิธปี ฏิบตั ิ
ระยะเวลา
1. ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการ ที่ว่า
การอําเภอ เทศบาล อบต. รณรงค์ทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงพร้อมกันทั่วประเทศ
2. สํานักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาล
รณรงค์ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพร้อมกันทั่ว
ประเทศ
3. กระทรวงสาธารณสุข
รณรงค์ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งกระทรวง
4. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. อสม. รพ.สต.
นําชุมชนทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์

12 – 18 ก.ค.
และสัปดาห์ละครั้ง
ตลอด ก.ค. – ส.ค.

11 ก.ค.
และสัปดาห์ละครั้ง
ตลอด ก.ค. – ส.ค.
สัปดาห์ละครั้งตลอด
ก.ค. – ส.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ

การรายงาน

เป้าหมาย

- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- นายอําเภอ
- ผูบ้ ริหาร อปท.

สสจ. รวบรวมและรายงานพื้นที่ ไม่พบลูกน้ํายุงลายในชุมชน
รณรงค์ ค่าดัชนีลูกน้ํายุงลาย ไป และสถานที่ต่างๆ
ยัง สคร.

- นายแพทย์ สสจ.
- สาธารณสุขอําเภอ
- ผู้อํานวยการโรงพยาบาล

สสจ. รวบรวมและรายงานพื้นที่
รณรงค์ ค่าดัชนีลูกน้ํายุงลาย ไป
ยัง สคร.

- ทุกกรมในกระทรวง
สาธารณสุข

กรมควบคุมโรครวบรวมและ
รายงานค่าดัชนีลูกน้ํายุงลาย ใน
EOC สป.สธ.

- อปท. กํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
- อสม. รพ.สต.
- อาสาปราบยุง

สสอ. รวบรวมและรายงานค่า
ดัชนีลูกน้ํายุงลายต่อนายอําเภอ
และ สสจ. ทุกสัปดาห์

5. รณรงค์ทาํ ลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในศา
สัปดาห์ละครั้งตลอด - รพ.สต. อปท. และ อาสา
รพ.สต. บันทึกผลการสํารวจ
ก.ค. – ส.ค.
สนสถาน
ลูกน้ํายุงลายผ่าน Application
ปราบยุง
ตามโครงการ 1 วัด 1 รพ.
ทันระบาด หรือ รายงาน สสอ.
2.2. ทรัพยากรที่จําเป็นในการรณรงค์
2.2.1. ถุงดําเก็บขยะขนาดใหญ่ ประมาณ 500 – 1,000 ถุงต่อหมู่บ้าน ต่อเดือน
2.2.2. ถุงดําเก็บขยะขนาดใหญ่ ประมาณ 100 – 500 ถุงต่อหน่วยงานหรือสถานที่รณรงค์ ต่อเดือน
2.2.3. รถเก็บขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.4. ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายประมาณ 1 – 5 กิโลกรัม ต่อตําบล
2.2.5. ไฟฉาย สําหรับ อสม. และเจ้าหน้าที่ในการสํารวจลูกน้ํายุงลาย 100 กระบอกต่อตําบล
2.2.6. คู่มือจิตอาสาปราบยุงลาย และคู่มือการสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลาย ภายใต้โครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล (ดาวน์โหลดได้จาก................................)

3. มาตรการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์
ลําดับ
กิจกรรม
1 เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
โหลด และเข้าถึง
แอพลิเคชั่น
Line@อาสาปราบ
ยุง
2 สื่อสารความเสีย่ ง
ความรู้ในชุมชน
ผ่านทางหอ
กระจายข่าว วิทยุ
ชุมชน โรงเรียน
เป็นต้น
3 สื่อสารความเสีย่ ง
ความรู้ในชุมชน
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
สติกเกอร์กําจัด
ยุงลาย ลดป่วย
ตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก
4

สื่อสารความเสีย่ ง
ความรู้ในวงกว้าง
ผ่านสื่อหลัก เช่น
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์

วัตถุประสงค์
เนื้อหา
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย
ช่วงเวลา
- บุคลากรทางการแพทย์และ
- ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยใช้
เพื่อสื่อสารกับแพทย์
ผู้ใช้งาน รวม 2 ภายใน 1
สาธารณสุข เช่น แพทย์ คลินกิ แอพฯ อย่าง
คลินิก ร้านขายยา และ มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
เดือน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
น้อย 1 ล้าน
ร้านขายยา และเจ้าหน้าที่
- ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจาก สาธารณสุข
รวมทั้ง อสม. และ
ยุงลาย
ประชาชน
- อสม. และประชาชนทัว่ ประเทศ

ผู้รบั ผิดชอบ
- สตม.
- สสพ.
- สคร. 1- 12
- สปคม.

- อสม. และประชาชนทั่วประเทศ - ร้อยละ 100 ภายใน 1
เพื่อให้ประชาชนมี
- ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยใช้
- นักเรียน/ โรงเรียนทั่วประเทศ
ความรู้และพฤติกรรม 3 มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
ในพื้นที่เสี่ยง เดือน
เก็บป้องกัน 3 โรค
- ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
- อย่างน้อย
- ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจาก
ร้อยละ 50
ยุงลาย
ในพื้นที่อ่นื ๆ

- สตม.
- สสพ.
- สคร. 1- 12 สปคม.

ภายใน 1
เดือน

- สตม.
- สสพ.
- สคร. 1- 12 สปคม.

- ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยใช้
- อสม. และประชาชนทั่วประเทศ - ร้อยละ 100
เพื่อติดตามบ้าน โดย
- นักเรียน/ โรงเรียนทั่วประเทศ
ในพื้นที่เสี่ยง
หมอครอบครัว และ อส มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
- อย่างน้อย
ม. เพื่อให้ประชาชนมี - ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
- ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรค
ร้อยละ 50
ความรู้และปฏิบัติ 3
ในพื้นที่อ่นื ๆ
เก็บ ป้องกัน 3 โรค
จากยุงลาย
- มีชื่อหมอครอบครัวที่ประชาชน
สามารถโทรปรึกษาได้เมื่อมี
อาการเจ็บป่วย
ประชาชนทั่วประเทศ
ร้อยละ 100
- ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยใช้
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และพฤติกรรม 3 มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
- ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
เก็บป้องกัน 3 โรค
- ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจาก
ยุงลาย

กรกฎาคม - - สตม.
- สสพ.
กันยายน
2561

ลําดับ

5

6

กิจกรรม
รวมทั้งสื่อโซเซียล
มีเดีย เช่น ไลน์ ยู
ทูป เป็นต้น
แถลงข่าว/
กิจกรรมรณรงค์ ใน
กระทรวง
สาธารณสุข โดย
ท่านรอง
นายกรัฐมนตรี/
รมว. สธ.
กิจกรรมรณรงค์
อาสาปราบยุงลาย
ลดป่วยตายด้วย
โรคไข้เลือดออกทุก
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

เนื้อหา

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้บริหารหน่วยงาน
เพื่อสั่งการและเน้นย้ํา - ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยใช้
มาตรการ 3 เก็บ
มาตรการ 3 เก็บ
ที่เกี่ยวข้อง
ป้องกัน 3 โรค เน้น“ทุก - ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
- สื่อมวลชน
- ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจาก - ประชาชนทัว่ ประเทศ
ชุมชน ทุกบ้าน ทุก
ยุงลาย
พื้นที่”
หน่วยงานราชการ/ ภาคเอกชน
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม - ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยใช้
มาตรการ 3 เก็บ
ของหน่วยงานที่
- ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
เกี่ยวข้อง
- ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจาก
ยุงลาย

เป้าหมาย

ช่วงเวลา

ร้อยละ 100

11
กรกฎาคม
2561

- สตม.
- สสพ.
- สสน.สป.

เข้มข้น 9 15
กรกฎาคม
2561 และ
ทุกวันศุกร์
ตลอดเดือน
กรกฎาคม สิงหาคม

- สตม.
- สสพ.
- สป.
- ที่เกี่ยวข้อง

6 ร.

ผู้รบั ผิดชอบ

4. การติดตามประเมินผล
4.1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตามจํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและพื้นที่ระบาดเป็นประจําทุกสัปดาห์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานเฝ้าระวังโรค
4.2. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จากค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายที่มีการสํารวจโดยหน่วยงานสาธารณสุขผ่าน
โปรแกรมทันระบาด และรายงานผลการดําเนินงานที่รวบรวมจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

