
 
คู่มือปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

งานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย...กลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จงัหวัดเชียงใหม่ 
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แผนปฏบิัตกิารตอบโตภ้าวะฉุกเฉินงานเฝ้าระวังป้องกนัควบคมุโรคติดต่อ 

ล าดับ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ภายใน 

หน่วยงาน
ภายนอก 

ระยะก่อนเกิดโรค 
1. การบริหารจัดการ   
 การจัดต้ังศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยต้ังศูนย์ท่ีส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพื่อบัญชาการเหตุการณ์ เตรียมทรัพยากร
ต่างๆ ห้องประชุม  

สสอ.สันทราย  

 เตรียมอุปกรณ์ส่ือสาร ช่องทางการส่ือสาร เช่น โทรศัพท์/Fax. ทะเบียน
ข้อมูลการติดต่อภาคีเครือข่าย วิทยุส่ือสาร ระบบ VDO Conference 
E-mail 

สสอ.สันทราย 
 

 

 จัดหางบประมาณเตรียมไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีเกิดโรคระบาดฉุกเฉิน สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

อปท. 

 จัดท าฐานข้อมูล อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร ทรัพยากรในการ
ควบคุมโรค เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน 

สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

รพ.สต. 15 แห่ง 

 

2. การเฝ้าระวังโรค   
 ประเมินความเส่ียง โดยการประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ และ

ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด 
สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

รพ.สต. 15 แห่ง 

 

 ตรวจจับความผิดปกติของการเกิดโรค และการระบาดในโรงพยาบาล/ 
รพ.สต./ชุมชน 

สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

รพ.สต. 15 แห่ง 
อสม.ในพื้นท่ี 

 

 จัดท าระบบการรายงานและแจ้งข่าวการเกิดโรคระบาดในพื้นท่ี ภายใน 
24 ช่ัวโมง หลังพบการระบาด และรายงานให ้สสจ.ชม. 

สสอ.สันทราย  

 จัดท าระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านโรคติดต่อ โดยเช่ือมโยง
กันต้ังแต่ สสจ. สสอ. โรงพยาบาล และ รพ.สต.ทุกแห่ง 

สสอ.สันทราย  

3 การเตรียมความพร้อมบุคลากร สถานที่ วัสดุเวชภัณฑ์   
 จัดต้ังทีมเฝูาระวังสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ในทุกระดับและมี

การพัฒนาศักยภาพโดยการทบทวน ฟื้นฟู เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการ
สอบสวนควบคุมโรค 

สสอ.สันทราย 
รพ.สต. 15 แห่ง 

 

 สร้างแกนน าในการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดยได้รับ
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน
ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในชุมชน เช่น อสม. แกนน าชุมชน 
 

สสอ.สันทราย 
รพ.สต. 15 แห่ง 

อปท. 
ผู้น าชุมชน 



ล าดับ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ภายใน 

หน่วยงาน
ภายนอก 

 เตรียมความพร้อมบุคลากรในโรงพยาบาล รพ.สต. ด้านการควบคุมโรค
ติดเช้ือในโรงพยาบาล การดูแลรักษาพยาบาล และการส่งต่อ 

สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

รพ.สต. 15 แห่ง 

 

 พัฒนาศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

รพ.สันทราย  

 เตรียมทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดเช้ือและด้านระบาดวิทยา เพื่อ
เป็นท่ีปรึกษาในการก าหนดมาตรการด าเนินงานควบคุมโรคระบาด 

รพ.สันทราย  

 เตรียมเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา/เคมีภัณฑ์/อุปกรณ์ในการปูองกันควบคุมโรค สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

อปท. 

 เตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีในการแยกสังเกตอาการในผู้สัมผัสผู้ปุวย สสอ.สันทราย  
 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชน เกี่ยวกับ

โรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปูองกันควบคุม
โรคติดต่อในพื้นท่ี 

สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

รพ.สต.15 แห่ง 
อสม 

อปท. 
ผู้น าชุมชน 

 ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดท้ังการ
ซ้อมแผนภายในหน่วยงานและซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

สสจ.เชียงใหม่ 
สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

รพ.สต.15 แห่ง 

อปท. 
ผู้น าชุมชน 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์

นั้นๆ 
ระยะเกิดโรค 

1. การบริหารจัดการ   
 เปิดศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) ณ ห้องประชุม สสอ.สันทราย สสอ.สันทราย  
 ประชุม War room  คณะกรรมการ คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง

ต่อเนื่อง 
สสอ.สันทราย  

 ต้ังศูนย์ข้อมูลส าหรับทีม SAT รวบรวมข้อมูลการเจ็บปุวย รับแจ้ง
ข่าวสาร ให้ข้อมูลประชาชน ส่ือมวลชน สรุปข้อมูลรายวัน รายงาน
สถานการณ์ให้ผู้บริหาร 

สสอ.สันทราย  

2. การเฝ้าระวังโรค   
 รับรายงานสถานการณ์จากสถานบริการ รพ.สันทราย สสจ. สสอ.สันทราย  
 โรงพยาบาล รพ.สต. ตรวจคัดกรองผู้ปุวยตามนิยามท่ีก าหนด โรงพยาบาล 

รพ.สต.ทุกแห่ง 
 

 สถานบริการสาธารณสุขรายงานผู้ปุวยให้ สสจ. ผ่านระบบรายงาน 
506 
 

สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

 



ล าดับ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ภายใน 

หน่วยงาน
ภายนอก 

 ทีม SAT วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ี ติดตามสถานการณ์ท่ัวไป และ
รายงานผู้บริหาร 

สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

 

 เฝูาระวังโรคในชุมชน สสอ.สันทราย 
รพ.สต.15 แห่ง 

อสม. 

อปท. 
ผู้น าชุมชน 

3. การรักษาพยาบาลและการควบคุมโรค   
 ให้การรักษาพยาบาลตามแนวทางการรักษา หากมีผู้ปุวยจ านวนมาก 

อาจต้องเปิดโรงพยาบาลสนามหรือการไปต้ังจุดตรวจหรือจุดคัดกรอง
ผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลเพื่อเป็นการปูองกันและควบคุมการระบาด 

รพ.สันทราย 
รพ.สต.15 แห่ง 

อปท. 

 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อลดความต่ืน
ตระหนกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อปูองกันควบคุมโรค 

สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

รพ.สต.15 แห่ง 
อสม. 

อปท. 
ผู้น าชุมชน 

 สอบสวนโรค โดยทีมสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ทีม SRRT 
ต าบล/สสอ. 

 

 ค้นหาคัดกรองผู้ปุวยในชุมชน รพ.สต.  
 การจัดการด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการระบาดของโรค 

และการท าลายเช้ือในอุปกรณ์ของใช้ และส่ิงแวดล้อม 
ทีม SRRT 

ต าบล/สสอ. 
อปท. 

ผู้น าชุมชน 
 การรณรงค์ให้ใช้อุปกรณ์ปูองกัน และการแจกจ่ายให้ประชาชน สสอ.สันทราย 

รพ.สันทราย 
รพ.สต.15 แห่ง 

 

4. ระบบสนับสนุน   
 จัดหาและสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ให้มีใช้อย่าง

เพียงพอ 
สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

อปท. 

 การจัดการบุคลากรทางการแพทย์ สสอ.สันทราย 
รพ.สันทราย 

รพ.สต.15 แห่ง 

 

ระยะหลังเกิดโรค 
1. ระบบเฝ้าระวังโรค   
 เฝูาระวังและติดตามการระบาดอย่างต่อเนื่อง สสอ.สันทราย 

รพ.สันทราย 
รพ.สต.15 แห่ง 

 

 ทีม SAT สรุปสถานการณ์การระบาด รายงานยอดผู้ปุวยและผู้เสียชีวิต 
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

สสอ.สันทราย  



ล าดับ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ภายใน 

หน่วยงาน
ภายนอก 

2 การรักษาพยาบาล   
 ให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ครอบครัวกรณีท่ีมีผู้ปุวยเสียชีวิต ทีม MCATT 

รพ.สันทราย 
รพ.สต. 

 

3. อื่นๆ   
 ช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม  อปท. 

พม. 
 ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปบทเรียน ปัญหาอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 
สสอ.สันทราย 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังบัญชาการณ์ศูนย์ปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

  

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
-  นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอ าเภอสันทราย 

- นพ.วรวุฒิ  โฆวัชรกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
- นายทวีศักด์ิ  เทียมตระกูล สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

- หัวหน้าส่วนทุกหน่วยงานในอ าเภอสันทราย 
 

ทีมสอบสวนโรค 
 

ทีมควบคุมโรค 
 

ทีมข้อมูล 

ทีมเฝ้าระวังเชิงรับ 
- นางจีรนุช  วงค์อุทัย 

- นางจีรนันท์วงค์มา 

- นางบุญเทียน  แก้วมงคล 
- นางทองสุข  รังษ ี
 
 

ทีมสอบสวนโรค 
และเฝ้าระวังเชิงรุก 

-นายธวัช  วันดี 

- นายสายันต์  ชัยศรีสวัสด์ิ 

- นายสมบัติ  สุนันต๊ะพันธ์ 

- นายเสน่ห์  คนขยัน 

- นายฉัตรชัย  จ าปา 

- นายรสิทธิ  บริรักษ์ 
- นายอนุสิษฐกันธิ 

- นายไพทูร  นุ่มฟัก 

- นางสมเพชร  ค าทิพย์ 

- นางบัวซอน  บุตรศักด์ิ 

- นางประไพ  สุวรรณามังกร 

- น.ส.พิณนิพิชฌน์ค าภีระ 

- นางธัญญชล  โกมล 

- นายบุญสืบ  ศรีไชยวงค์ 
 

ทีมพ่นสารเคมี 
- นายกเทศมนตรี ทุกต าบล
ในอ าเภอสันทราย 

- ทีมงานผู้มีทักษะในการ
พ่นสารเคมี 

 
 

ทีมปฏิบัติการในชุมชน 
- นายสมภพ  เก็งวินิจ 

- ทีมเจ้าหน้า SRRT อ าเภอสันทราย 

- ประธาน อสม. ทุกต าบลในอ าเภอสันทราย 

- ทีมงาน อสม. ทุกต าบลในอ าเภอสันทราย 

- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกหมู่/ทุกต าบลใน 

  อ าเภอสันทราย 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทีมLogistics 
- นายอนุสรณ์  บัวทอง 

- ปลัดเทศบาล ทุกต าบลในอ าเภอสันทราย 
- ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาล ทุกต าบลในอ าเภอสันทราย 
 

-พญ.งามพิศ  จันทร์ทิพย์ 

- นางพัทธวรรณ  ลาน้อย 

- น.ส.นันทกา  ทรายค า 

- นางจีรภา  ฝักฝุาย 

- น.ส.รัตนา  ไชยฟองศรี 
- นางพรรณนา  ดวงสุวรรณ์ 
- น.ส.ศุภรัตน์  เมืองอินทร์ 
- นางวิมลรัตน์  หลอดเข็ม 

- น.ส.จารุวรรณ์  อินปัญญา 
  

 

ทีมสื่อสารความเสี่ยง 
- นายทวีศักด์ิ  เทียมตระกูล  
- นพ.ยุทธศาสตร์  จันทร์ทิพย์ 

- นางวิมลรัตน์  หลอดเข็ม   
 
 
 
 

ทีมรักษา/ให้ค าปรึกษา 
 

- พญ.อารักขา  ประทุมบาล 
- นพ.ชัชวาล  พลภิญโญ 
- พญ.ศุภิจฉรา  ไต่วัลย์ 
- นางสุมาลี  ชัยศรีสวัสด์ิ 
- น.ส.ภัสรพี  แสนสะอาด 
 

ทีมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
- ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ทุกต าบลในอ าเภอสันทราย  
 
 



ผังบัญชาการณ์ศูนย์ปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
- ติดตามสถานการณ์และผลการด าเนินงานควบคุมโรค 
- สั่งการให้มีการจัดก าลังคนให้เพียงพอต่อการสอบสวน  ควบคุมโรค 

- สนับสนุนการด าเนินงานควบคุมและปูองกันโรคติดต่ออ าเภอสันทราย 

 
ทีมสอบสวนโรค 

 
ทีมควบคุมโรค 

 
ทีมข้อมูล 

 ทีมเฝ้าระวังเชิงรับ   
-เก็บข้อมูลผู้ปุวยรักษา 
รพ.ที่เข้าข่าย PUI  ส่งทีม
ข้อมูล 
-ANC ครั้งแรกที่มารับ
บริการ/หญิงต้ังครรภ์ที่มี
อาการ 

-แจ้งทีมข้อมูลและห้อง
แล็ป 

-ท าแฟูมข้อมูลเก็บแบบ
สอบสวนโรคและส าเนา
ส่งศูนย์ข้อมูล 

-ติดตามหญิงต้ังครรภ์ 
ส ารวจ สอบสวนโรค  
-ติดตามอาการหญิง
ต้ังครรภ์และเก็บตัวอย่าง
ตามแนวทาง 
 
 

ทีมสอบสวนโรค 
และเฝ้าระวังเชิงรุก 

-แจ้งผล Lab และให้ความรู้แก่
ผู้ปุวย/ญาติ 

-เก็บปัสสาวะผู้สัมผัสทุกคนใน
ครอบครัว 

-ค้นหาผู้มีอาการในชุมชน/

หมู่บ้านและเก็บตัวอย่าง 

-จัดท าทะเบียนผู้มีอาการ PUI 

ในหมู่บ้าน 

-จัดท าทะเบียนหญิงต้ังครรภ์
ทั้งหมู่บ้านและต าบล 

-ค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้านเก็บ
ปัสสาวะและติดตามอาการ 
14 วัน 

-ในหมู่บ้านเก็บปัสสาวะหญิง
ต้ังครรภ์ส่งตรวจ  ในวันแรก
และ 14 วัน 

-ในต าบลเก็บปัสสาวะหญิง
ต้ังครรภ์ส่งตรวจ  ในวันแรก 

-ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดนอก
หมู่บ้านและเก็บตัวอย่างกรณี
มีอาการ PUI 

 

ทีมพ่นสารเคมี 
-ประสานทีมพ่นในพ้ืนที่ 
-พ่นสารเคมี ULV  พ้ืนที่รัศมี 
100 เมตร ของบ้านผู้ปุวย
และพ้ืนที่ผู้ปุวยเดินทางไป
ประจ า  กรณีผู้ปุวยยืนยัน
พ่นสารเคมี 6 ครั้ง ในวันที่ 
0,3,7,14,21,28 ในกรณี
ผู้ปุวย PUI พ่น 0 

-สรุปรายงานจ านวนบ้านที่
เข้าพ่นในแต่ละวัน ส่งทีม
ข้อมูล 

 

ทีมปฏิบัติการในชุมชน 
-ระดมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขร่วมกับ ผู้น า
ชุมชน อสม.ลงพ้ืนที่ควบคุมโรคครอบคลุม
ทั้งหมู่บ้าน ร่วมกับรัศมี 100 เมตรของ
พ้ืนที่บ้านผู้ปุวยและที่ผู้ปุวยเดินทางเป็น
ประจ ามีเปูาหมายให้HI,CI = 0ในช่วง 5 วัน
แรก และติดต่อกัน 14 วัน   เฝูาระวังจน
ครบ 28 วัน 

-ประชาคมหมู่บ้าน 

-สุ่มประเมินการด าเนินงานของ อสม. 
-รายงานจ านวนบ้านที่เข้าส ารวจได้แยก
รายหมู่ 
-สรุปรายงาน HI ,CI ประจ าวันส่งทีมข้อมูล 
 

ทีมLogistics 
- เตรียมน้ ายา สารเคมี โลชั่นทากันยุง และแบบฟอร์มเก็บข้อมูลต่างๆ 

- ส ารวจเครื่องพ่น 

- ประสาน Lab ในการส่งตัวอย่าง 

- ท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพ่นของทั้งอ าเภอ 

- จัดหายานพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิง 

- สถานที่จัดประชุม คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร       (โทรศัพท์
,อินเตอร์เน็ต) 
 

-จัดท าทะเบียนกลุ่มผู้ปุวย ผู้สัมผัส หญิง
ต้ังครรภ ์

-Update ข้อมูลการติดตามอาการของ
ผู้ปุวย ผู้สัมผัส หญิงต้ังครรภ ์

-บันทึกข้อมูล HI ,CI 

-รวบรวมข้อมูลรายงานจากทุกทีม 

-สรุปสถานการณ์เสนอในที่ประชุม EOC 

-ปรับปรุงและจัดท าแผนที่หมู่บ้าน/
ต าบล 

-สรุปรายงานการประชุมรายงาน
สถานการณ์โรค ผลการด าเนินงาน
ให้กับ นายอ าเภอ สสอ. สสจ. สคร. 
-จัดท าผัง ICS, Epidemic curve ,spot map 

ติดในห้อง EOC 

ประสานงานภายในและภายนอก
หน่วยงาน  

ทีมสื่อสารความเสี่ยง 
-ประสานงานกับ สสจ.ในการจัดท าสปอรต์ แผ่นพับในการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน 

-จัดท า Talking point ส าหรับผู้บรหิารเมื่อจ าเป็นต้องตอบ
สื่อมวลชน 

-เตรียมพ้ืนที่ในการประสานงานเพ่ือพ่นสารเคมี 
 

ทีมรักษา/ให้ค าปรึกษา 
 

-คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มเปูาหมายทุกราย 

-ให้การรักษาผู้ที่มีอาการที่
สัมพันธ์กับโรคและผู้ปุวยที่มี
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ที่ผิดปกติ 

-ติดตามอาการทารกใน
ครรภ์ในรายที่มีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ
จนถึงคลอด 
-ให้ค าปรึกษาในกลุ่ม หญิง
ต้ังครรภ์ ผู้ที่เข้าเกณฑ์ PUI 
/ผู้ปุวยยืนยัน และผู้สัมผัส
ใกล้ชิด 
 
 



 

ล าดับ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร E-mail หมายเหตุ

1 นายทวีศักดิ ์ เทยีมตระกูล สาธารณสุขอ าเภอสันทราย สสอ.สันทราย 084-4062520 tvs7777@hotmail.com

2 นางพัทธวรรณ  ลานอ้ย ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย สสอ.สันทราย 084-6110292 tukta_am@hotmail.com

3 นางสาวจารุวรรณ์  อินปญัญา นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สันทราย 090-8910851 Jaruwan404_03@hotmail.com

4 นายสมภพ  เก็งวินจิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นศรีบญุเรือง 081-0253663 Somphop_kang@hotmail.co.th

5 นายสรายุทธ  สัมพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นศรีบญุเรือง 087-1802551 Poy_ss@hotmail.com

6 นางสมเพชร  ค าทพิย์ เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บา้นหนองมะจบั 085-6956902 K.tips@hotmail.com

7 นางศรีกุล  อักษรวรรณสนิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นหนองมะจบั 084-3787186 Aksorn_sri@hotmail.com

8 นางบวัซอน  บตุรศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นร่มหลวง 093-2285840 Bouson_bu@hotmail.com

9 นางสาวจรีพร  โนจนัทร์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นร่มหลวง 084-3658880 Jeeraporn.no@gmail.com

10 นายฉัตรชัย  จ าปา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.เจดย์ีแมค่รัว 091-8543191 Cchumpa@hotmail.com

11 นางสาวกรวรรณ  บญุญาธเิกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร รพ.สต.เจดย์ีแมค่รัว 084-0419919 Korawanboon21@gmail.com

12 นางนติยาภา  นันทขว้าง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ PCU หนองหาร 094-8316886 N_nandhakwang@hotmail.com

13 นางจรีนันท ์วงศม์า พยาบาลวิชาชพีช านาญการ PCU หนองหาร 089-7558710 Pomjeeranan@gmail.com

14 นายรสทิธ ิ บริรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นปา่เหมอืด 086-1144710 Rasitborirak@gmail.com

15 นายสายัณห ์ ชัยศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นหนองไคร้ 085-6956906 Nobeta_sansai@hotmail.com

16 นายประสทิธิ ์ เถากติตกิุล เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นหนองไคร้ 081-0308598 Prasitthao@gmail.com

17 นายเอกพงษ ์ สมวงคว์าลย์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นหนองไคร้ 086-1179995 Ekkapong.tum@gmail.com

ทะเบยีนขอ้มูลรายชือ่เครอืขา่ยงานควบคุมโรค

อ าเภอสนัทราย   จงัหวัดเชยีงใหม่



 

 

ล าดับ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร E-mail หมายเหตุ

18 นางสาวพณินพิชิฌน ์ ค าภรีะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นทอ่ 081-7646365 Ab-normal_001@hotmail.com

19 นางสุนันทา  ชูมณี เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นสันคะยอม 081-1792419 None-chumanee@hotmail.com

20 นางสาวสรีรภา  อินทร์จนัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร รพ.สต.บา้นสันคะยอม 088-4010488 Sareerapa.i@gmail.com 

21 นายอนุสษิฐ  กันธิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.สันพระเนตร 089-5615419 Ood.anusit@gmail.com

22 นางสาววัชรีพร  ผัดแกว้ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏบิตังิาน รพ.สต.สันพระเนตร 086-1140131 Bluebee2223@gmail.com 

23 นางธญัญชล  โกมล ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลสันนาเมง็ ศสช.สันนาเมง็ 091-9792951 Anong_b1@hotmail.com

24 นายวุฒกิร  บญุเฉลยีว นักวิชาการสาธารณสุข ศสช.สันนาเมง็ 091-0691182 Kangcm003@hotmail.com

25 นายสมบตั ิ สุนันตะ๊พันธ์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นปา่กา้ง 086-7282406 Sombat_nine@yahoo.co.th

26 นางเรณู  สุนันตะ๊พันธ์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นปา่กา้ง 086-1812435 Maemod093@gmail.com 

27 นายเสนห่ ์ คนขยัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ร้องเมง็ 089-4319696 Sane.koncayun@hotmail.com

28 นายศุภชัย  พวงงาม เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ร้องเมง็ 089-8505718 Supachai.208@hotmail.com

29 นายไพฑูรย์  นุม่ฟัก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นแมฮั่กพัฒนา 090-3311818 Paitoon.noomfak@gmail.com

30 นายนคิม  สริิค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นแมฮั่กพัฒนา 087-1780078 Maehug54@hotmail.com

31 นายธวัช  วันดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.เมอืงวะ 089-6364290 W.tawat@gmail.com

32 นางจ าเรียง  วันดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.เมอืงวะ 081-7832981 Chamrieng.wandee@gmail.com 

33 นางจริานุช  วงศอุ์ทยั พยาบาลวิชาชพีช านาญการ รพ.สันทราย 089-6348755 Chiranuch053@gmail.com

34 นางสาวศุภรัตน ์ เมอืงอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สันทราย 087-5453699 Suparrr.m@gmail.com



แจ้งโรงพยาบาล
สันทราย 

แจ้งทีม บริหาร รพ.
สันทราย 

ทีมรักษาโรงพยาบาล
สันทราย และ ICN 

 

กรอบแนวทางการด าเนนิงานควบคุมโรคตดิต่อ 

กรณเีกดิโรคระบาดในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

SRRT ต าบล 

SRRT อ าเภอ 

แจ้งนายอ าเภอ 

ประสานหน่วยงานที่
เก่ียวข้องระดับอ าเภอ 

แจ้งผู้บริหารออก
ปฏิบัติการนอกสถานที่ 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

• ประสานทีม อสม./
เทศบาล 

• ประสานทีมสถานที่ เช่น 
วัด โดยเตรียมเป็นศูนย์
อ านวยการ ศูนย์ดูแลผู้ปุวย 

• ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบร่วมกับ
ทีม อสม. 

ท้องถิ่น 

• เตรียมงบประมาณ 
• เตรียมความพร้อม จัดหา

อุปกรณ์ เช่น โทรโข่ง วิทยุ
สื่อสาร เต้นท์ เสื่อ หมอน 
ผ้าห่ม โต๊ะ เก้าอ้ี ถังขยะ 
ห้องน้ าห้องส้วม น้ าด่ืมน้ า
ใช้ อาหาร ยานพาหนะ 

• เตรียมความพร้อม กรณีมี
คนเสียชีวิต โลงศพ ถุงเก็บ
ศพ การท าลายศพ 

อสม. 

• ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบว่ามีการ
ระบาด ให้ประชาชน
ปฏิบัติตัว 

• ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 
• ประสานทีม อสม. แต่ละ

หมู่บ้านมาช่วย/แจง
บทบาทหน้าที่ 

• จัดเตรียมสถานที่ 

SRRT 

• ด าเนินการสอบสวนการ
ระบาดของโรค 

• การประชุม WAR ROOM 
ทุกวัน 

• วิเคราะห์ข้อมูลด้านระบาด
วิทยา สถานการณ์ เสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา 

• ประชุมร่วมกับงานฝุาย
ต่างๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ์และจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

ประสานแจง้ ทีม SRRT สสจ.

เชียงใหม ่ใน 24 ชั่วโมง 



แจ้ง  SRRT อ าเภอ ภายใน 3 ชั่วโมง 

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 

แจ้ง SRRT ต าบล 
ภายใน 3 ชั่วโมง 

ร่วมออกสอบสวน/ควบคุมโรค 
ร่วมกับ ทีม SRRT ภายใน 1 วัน 

รายงานการสอบสวนโรค 
ส่ง สสจ./นายอ าเภอ 

แจ้ง  SRRT ต าบล 

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 

แจ้ง SRRT หมู่บ้าน 
ออกควบคุมโรค 
ภายใน 3 ชั่วโมง 

ออกสอบสวน/ควบคุมโรค ร่วมกับ ทีม SRRT 
หมู่บ้านเต็มรูปแบบ ภายใน 1 วัน 

รายงานการสอบสวนโรคให้ SRRT 
อ าเภอ ภายใน 48 ชั่วโมง 

เฝูาระวังหลังเกิดโรค/ ค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ 

กรอบแนวทางการด าเนนิงานควบคุมโรคตดิต่อ 

กรณไีด้รับแจ้งโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกิดโรคที่ต้องด าเนินการ
สอบสวน/ควบคุม 

สสจ. รพ.สันทราย ชุมชน 

แจ้งนายอ าเภอ 



 

 



 

 



 



 



สรุปการลงพื้นที่โรคไข้เลอืดออก วันที่ ..................................... 
พื้นท่ี บ้าน ........ ........  หมู่ท่ี ...ต าบล .....................อ าเภอ .....................  จังหวัดเชียงใหม่(หลังคาเรือน...........หลัง) 
การบริหารจัดการ มีแผนพื้นท่ีสี............มีการสุ่มไขว้ต าบล..............สุ่มไขว้หมู่บ้าน.................มีการขับเคลื่อนตาม MOU……………………… 
…………………………………………..ความพร้อมคน/เงิน/ของ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
1. สถานการณ์โรค มีผู้ปุวยในหมู่บ้าน..........ราย รายแรกเริ่มปุวย.....................รายสุดท้ายเริ่มปุวย......................... 
การกระจาย........................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................  
ผู้ปุวยรายล่าสุด ช่ือ ..................................... อายุ ….... ปี  ท่ีอยู่...................................................................................... 
เร่ิมปุวย …………………... วันท่ีพบผู้ปุวย ……………..………….. โรงพยาบาล ............................... การวินิจฉัย .................. 
ผลการสอบสวน ................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
2. การด าเนนิงานในพืน้ที่ รพ.สต...........................รับแจ้งวันท่ี........................ ลงพื้นท่ี วันท่ี..................................... 
2.1 การด าเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ................................................................................................. 
2.2 การส ารวจลูกน้ ายุงลาย  5 วันแรก รัศมี 100 ม. มี..........หลังคาเรือน มีวัด......แห่ง รร ........แห่ง 
 วันท่ี ……………………(......หลังคาเรือน) ค่า HI  ..……………………………. ค่า CI …………………………….. 
 วันท่ี ……………………(......หลังคาเรือน) ค่า HI  …………………………….. ค่า CI …………………………….. 
 วันท่ี ……………………(......หลังคาเรือน) ค่า HI  …………………………….. ค่า CI …………………………….. 
 วันท่ี ……………………(......หลังคาเรือน) ค่า HI …………………………….. ค่า CI …………………………….. 
 วันท่ี ……………………(......หลังคาเรือน) ค่า HI …………………………….. ค่า CI …………………………….. 
2.3 การพ่นสารเคมีส าหรับฆา่ยุงตัวแก่: ใช้เครื่องพ่น..................พ่นโดย......................พ่นครั้งท่ี1..................ครั้งท่ี2................ครั้งท่ี
3......................คร้ังท่ี4......................คร้ังท่ี5........................คร้ังท่ี6............................. 
2.4 การสื่อสารความเสี่ยง: …………………………………………………………………………………………………………. 
2.5 การค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ในชุมชน: ...................................................................................................... 
2.6 การท ากิจกรรม Big Cleaning ในชุมชนท่ีเกิดโรค: ............................................................................ 
2.4 การประชุม war room …………………………………………… การท าประชาคม: ………………………………………………………………………..  
3. ทีมประเมินสุ่มส ารวจบ้านผูป้่วยและรอบบ้านผูป้่วย  
3.1 ค่า HI ในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ปุวย   = ……………………………....พบในภาชนะ.................................. 
3.2 ค่า CI วัด.................................  = ……………………………...พบในภาชนะ.................................. 
3.3 ค่า CI  โรงเรียน ................................ =……………………………… พบในภาชนะ.................................. 
3.4 ค่า CI  รพ.สต. .................................... =…………………………………พบในภาชนะ.................................. 
4. ประเดน็ปัญหาทีพ่บ 
4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.2 …………………………………………………………………………………………………………..……………. 
4.3 …………………………………………………………………………………............................................ 
5. จุดแข็ง/จุดเดน่  
5.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. ข้อเสนอแนะจากทีมประเมิน 
6.1 ................................................................................................................................................... 
6.2 ................................................................................................................................................... 
6.3 ................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือทีมประเมิน ........................................................ 
........................................................ 
......................................................... 



 

ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ

จ านวนผป /ว.ด.ป . วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี

เร่ืมป่วยรายสุดท้าย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

จ านวนผูป่้วยรายวนั (นบัจากวนัเร่ิมป่วย)

1.1 ส ารวจลูกน า้ยงุลายท าลายแหล่ง รัศมี 100 ม.ทุกวนัจน คา่ HI= 0 ท าทุกสัปดาห์ (คร้ังท่ี)

1.2 ส ารวจลูกน า้ยงุลายท าลายแหล่ง พ.ท.นอกรัศมี 100 ม.ทุกวนั คา่ HI<10 ท าทุกสัปดาห์ (คร้ังท่ี)

ผลส ารวจ   จ  านวนหลงัคาเรือนทั้งหมดในหมูบ่า้น ........หลงั

                   จ  านวนหลงัคาเรือนท่ีส ารวจรัศมี 100 เมตร รอบบา้นผป.

                   จ  านวนหลงัคาเรือนท่ีพบลูกน ้ารัศมี 100 เมตร รอบบา้นผป.

                  ค่า HI รัศมี 100 ม.รอบบ้านผป ค่า HI = 0 ร้อยละ ....

                   จ  านวนหลงัคาเรือนท่ีส ารวจลูกน ้ายุงลาย   นอกรัศมี 100 เมตร

                   จ  านวนหลงัคาเรือนท่ีพบลูกน ้ายุงลาย   นอกรัศมี 100 เมตร

                  ค่า HI นอกรัศมี 100 ม.ในมู่บ้าน HI<10 ร้อยละ .....

                  จ  านวนภาชนะท่ีส ารวจทั้งหมด

                  จ  านวนภาชนะท่ีพบ

                  ค่า CI ร้อยละ ......

2 การพ่นสารเคมฆ่ีายุงลาย 0,3,7,14,21,28 หรือ 0,1 2,3,10 (คร้ังท่ี)จนไมพ่บผป.และHI>20 %พ่น2คร้ังห่างกนั1สัปดาห์

3 ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายทุกวนัจนคา่HIลดลงตามเกณฑ์ และต่อไปทุกสัปดาห์

4 ค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กบัไข้เลอืดออกยอ้นหลงั 2 สัปดาห์ และรายใหม่ทุกวนัจนไม่พบผป .

5 รณรงค์ท าความสะอาด Big Cleanning Day  ( BCD)จนไม่พบผป.

6 ประชาคมชาวบ้านโดยคร้ังแรกภายใน 1 สัปดาห์  (คร้ังที่) ต่อไปทุกเดือน

7.1 สุ่มส ารวจลูกน า้ยงุลาย โดยทีม  อ  าเภอ/ต าบลทุกวนัในช่วงแรกจนคา่HIลดลง ต่อไปทุกสัปดาห์ (คร้ังท่ี)

7.2 สุ่มส ารวจลูกน า้ยุงลาย โดยทีม จงัหวดัทุกวนัในช่วงแรกจนคา่HIลดลง ทุกสัปดาห์ จนไมพ่บผป.ทุกเดือน (คร้ังท่ี)

แผนปฏบัิติการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก     ในพืน้ที ่        สีแดง         สีเหลือง          สีเขียว                      
หมู่ที.่...................ต าบล...............................................อ าเภอ..........................จังหวัดเชียงใหม่

ประจ าเดือน....................................พ.ศ.............................

ล าดบั กิจกรรม

เดือน............................................................................................................

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4



 

 

 

 

 

ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ

จ านวนผป /ว.ด.ป. วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี

เร่ืมป่วยรายสุดทา้ย

1 ประชาชนส ารวจลูกน า้ยุงลายท าลายแหล่ง   ท  าทุกสัปดาห์ (คร้ังท่ี)

2 อสม นร เครือข่ายชุมชนส ารวจลูกน า้ยุงลายท าลายแหล่ง Hiสีด า(ทุกสัปดาห์)  สีทาท าทุก 2สัปดาห์  สีขาวท าทุกเดือน

ผลส ารวจ   จ  านวนหลงัคาเรือนทั้งหมดในหมูบ่า้น ........หลงั

                   จ  านวนหลงัคาเรือนท่ีส ารวจ

                   จ  านวนหลงัคาเรือนท่ีพบลูกน ้ายุงลาย 

                  ค่า HI  ร้อยละ ....

                  จ  านวนภาชนะท่ีส ารวจทั้งหมด

                  จ  านวนภาชนะท่ีพบ

                  ค่า CI ร้อยละ......

3 การพ่นสารเคมีฆ่ายุงลาย พื้นที่สีด าค่าHI>20 %  กรณีมีสารเคมีเพียงพอใหพ้น่2คร้ังห่างกนั1สัปดาห์

4 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกสัปดาห์

5 เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กบัไข้เลอืดออกตลอดเวลา

6 ประชาคมชาวบ้านทุกเดือน

7.1 สุ่มส ารวจลูกน า้ยุงลาย โดยทีม  อ  าเภอ/ต าบล  พ.ท.สีด าท าทุกสัปดาห์  สีเทาท าทุก 2 สัปดาห์  สีขาวท าทุกเดือน

7.2 สุ่มส ารวจลูกน า้ยุงลาย โดยทีม จงัหวดั  พ.ท.สีด าท าทุกเดือน   สีเทาท าทุก 3เดือน   สีขาวท าทุก 6  เดือน

แผนปฏบัิติการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก     ในพืน้ที ่    ค่า Hi  เดือน............................=…….%        สีด าค่า HI>20%                สีเทาค่าHI 10-20 %                สีขาวค่าHI<10%                     
หมู่ที.่...................ต าบล...............................................อ าเภอ..........................จังหวัดเชียงใหม่

ประจ าเดือน....................................พ.ศ.............................

ล าดบั กิจกรรม

เดือน............................................................................................................
สปัดาห์ท่ี 1 สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 3 สปัดาห์ท่ี 4



 

 

 

 

 

 

 
 

การแบง่พ้ืนที ่ก าหนดใหแ้บง่เปน็ 2 ลกัษณะคือ
1. ตามผู้ปว่ยไข้เลอืดออก แบง่เปน็ พ้ืนที ่เขียว เหลอืง แดง
2. ตามค่าดชันีลกูน้ า แบง่เปน็ พ้ืนที ่ขาว เทา ด า

หมู่บา้นทีพ่บผู้ปว่ยไข้เลอืดออกแลว้ (นับCase R/ODF,R/ODHF,DF,DHF,DSS ตัง้แต ่1 ม.ค.-31 ธ.ค.2559 ) 
แบง่ประเภทไดด้งัน้ี
1. พ้ืนทีโ่รคสงบ (สเีขียว) หมายถึงหมู่บา้นทีเ่คยพบผู้ปว่ย  แตไ่ม่พบผู้ปว่ยมามากกว่า 2 เดอืน ขึ้นไป
2. พ้ืนทีเ่ฝ้าระวัง (สเีหลอืง) หมายถึงหมู่บา้นทีเ่คยพบผู้ปว่ย  แตไ่ม่พบผู้ปว่ยมาตัง้แต ่29 วัน - 2 เดอืน
3. พ้ืนทีร่ะบาด (สแีดง) หมายถึงหมู่บา้นทีพ่บผู้ปว่ยอยา่งตอ่เน่ือง ภายใน 28 วันทีผ่่านมา 
หรือพบผู้ปว่ยรายใหม่

หมู่บา้นทีย่งัไม่พบผู้ปว่ยและพ้ืนทีเ่ขียว เลอืง  แบง่ประเภทดว้ยค่า HI ไดด้งัน้ี

1. พ้ืนทีเ่สีย่งต่ า (สขีาว) หมายถึงหมู่บา้นทีม่ีค่าHI น้อยกว่า 10 
2. พ้ืนทีเ่สีย่งปานกลาง (สเีทา) หมายถึงหมู่บา้นทีม่ีค่าHI ตัง้แต ่10- 20 
3. พ้ืนทีเ่สีย่งสงู (สดี า) หมายถึงหมู่บา้นทีม่ีค่าHI มากกว่า 20

หลกัเกณฑ์ในการสุม่ส ารวจดชันีลกูน้ ายงุลาย โดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุและทมีSRRT
1. จ านวนหลงัคาเรือนน้อยกว่า 150 หลงัคาเรือน สุม่ส ารวจ  30 หลงัคาเรือน
2. จ านวนหลงัคาเรือน 150 - 500 หลงัคาเรือน สุม่ส ารวจ ร้อยละ 20 ของหลงัคาเรือน
3. จ านวนหลงัคาเรือนมากกว่า 500 หลงัคาเรือน สุม่ส ารวจ 100 หลงัคาเรือน

มาตรการในการแบง่พ้ืนทีเ่สี่ยงเพ่ือการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่



เอกสารวิชาการความรู้ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเช้ือไวรัสท่ีระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยมีลักษณะอาการท่ีส าคัญคือ มีไข้สูง

เฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคท่ีส าคัญท่ีสุดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคติดเช้ืออุบัติใหม่และโรค
ติดเช้ืออุบัติซ้ า เนื่องจากเกิดการระบาดใหญ่ท่ัวโลกมาแล้วหลายครั้ง แต่ละครั้งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเกือบทุกทวีป ท าให้มีผู้ปุวย
และเสียชีวิตนับล้านคน  
วิธีการติดต่อ เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการหายใจ โดยจะได้รับเช้ือท่ีออกมาปนเปื้อนอยู่ในอากาศเมื่อผู้ปุวยไอ จาม หรือพูด 
ในพื้นท่ีท่ีมีคนอยู่รวมกันหนาแน่น เช่น โรงเรียน โรงงาน การแพร่เช้ือจะเกิดได้มาก นอกจากนี้การแพร่เช้ืออาจเกิดโดยการสัมผัส
ฝอยละอองน้ ามูก น้ าลายของผู้ปุวย จากมือท่ีสัมผัสกับพื้นผิวที่มีเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ แล้วใช้มือสัมผัสท่ีจมูกและปาก 
ระยะฟักตัว ประมาณ 1-3 วัน ผู้ปุวยสามารถแพร่เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ต้ังแต่ 1 วันก่อนมีอาการและจะแพร่เช้ือต่อไปอีก 3-5 วัน
หลังมีอาการในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กอาจแพร่เช้ือได้นานกว่า 7 วัน ผู้ท่ีได้รับเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่แต่ไม่มีอาการก็สามารถแพร่เช้ือใน
ช่วงเวลานั้นได้เช่นกัน 
อาการและอาการแสดง อาการจะเริ่มหลังได้รับเช้ือ 1-4 วัน ผู้ปุวยจะมีไข้แบบทันทีทันใด ( 38ºC ในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กมักจะสูง
กว่านี้) ปวดศีรษะ หนาวส่ัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก และอาจพบอาการคัดจมูก เจ็บคอ ถ้าปุวยเป็นระยะเวลานาน
อาจจะมีอาการไอจากหลอดลมอักเสบ  อาการจะรุนแรงและปุวยนานกว่าไข้หวัดธรรมดา ผู้ปุวยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติภายใน 1-
2 สัปดาห์ แต่มีบางรายท่ีมีอาการรุนแรง เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคัญคือ ปอดบวม ซึ่งอาจท าให้เสียชีวิตได้  
การป้องกัน 
1. การปฏิบัติตัวเพื่อปูองกัน ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเล่ียงการอยู่ในพื้นท่ีปิดท่ีมีคนหนาแน่น และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ท่ีมีอาการของการ

ติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลัน รักษาสุขวิทยาส่วนบุคคลโดยเฉพาะการล้างมือ พยายามอย่าสัมผัสกับสัตว์ปีกและนก
โดยเฉพาะอุจจาระของสัตว์เหล่านี้ ถ้าสัมผัสต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่  

2. การใช้หน้ากากอนามัยจะเป็นการปูองกันการระบาดของเช้ือไวรัส การใส่หน้ากากอนามัยควรจะให้ผู้ปุวยสวมหากมีอาการ
ไข้หวัด หน้ากากอนามัยจะช่วยกรองเช้ือจากน้ าลายและเสมหะ ส าหรับผู้ท่ีดูแลควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยท่ีสามารถกันเช้ือ
ท่ีออกมาทางเสมหะได้ 

3. หากมีสมาชิกในครอบครัวปุวยเป็นไข้หวัดจะต้องปรับการใช้ของร่วมกัน ให้แยกกันใช้ ผ้าเช็ดมือให้ใช้กระดาษช าระแทน แก้ว
น้ า จาน ชาม ช้อน ให้แยกใช้ส่วนบุคคล 

4. การฉีดวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่  บุคคลท่ีควรได้รับวัคซีน ได้แก่ ผู้ปุวยท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ หรือหากติดแล้วมีโอกาสเสียชีวิต
สูง กลุ่มดังกล่าวได้แก่    

-  ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไตวายเรื้อรัง, มะเร็งท่ีก าลัง
รับเคมีบ าบัด, เบาหวาน, ธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมท้ังผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีมีอาการ  

- ผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป    - ผู้มีน้ าหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม  
- ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้   - เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี  
- หญิงต้ังครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป  
- บุคลากรทางการแพทย์  

 
 
 



เอกสารวิชาการความรู้ เรื่องโรคมือ เท้า ปาก 
โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ท าให้มีตุ่ม ผ่ืน หรือแผลอักเสบมีหนองท่ี

ผิวหนังบริเวณมือ ฝุามือ เท้า ฝุาเท้า และภายในปาก และสร้างความเจ็บปวด โดยผู้ปุวยจะมีไข้ร่วมกับอาการปุวยอื่น ๆ ด้วย เช่น 
ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ไม่อยากอาหาร พบมากในเด็กอายุต่ ากว่า 10 ปี แต่สามารถเกิดกับเด็กโตและผู้ ใหญ่ได้เช่นกัน 
โดยท่ัวไปผู้ปุวยจะมีอาการดีข้ึนและหายปุวยภายในเวลาประมาณ 7-10 วัน 

สาเหตุ  
โรคมือเท้าปาก เกิดจากการติดเช้ือไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์      ค็อกซากี้ เอ16 และ

บางส่วนอาจเกิดจากเอนเทอโรไวรัส 71 โดยเช้ือไวรัสสามารถติดต่อกันได้ผ่านการไอหรือจาม การสัมผัสของเหลวหรือของเสียท่ี
ปนเป้ือนเช้ือ  

อาการ  
โรคมือเท้าปากมีระยะฟักตัว 3-6 วัน โดยหลังจากได้รับเช้ือ ผู้ปุวยจะเริ่มมีไข้สูง 38-39 องศาเซลเซียส เจ็บคอ ไม่อยาก

อาหาร ปวดท้อง และอ่อนเพลีย หลังจากมีไข้ 1-2 วัน จะเริ่มมีตุ่ม ผ่ืน หรือแผลอักเสบมีหนองท่ีผิวหนังบริเวณมือ ฝุามือ เท้า ฝุา
เท้า และบริเวณปากท้ังภายนอกและภายในตามมา  

ภาวะแทรกซ้อน  
อาการส่วนใหญ่ท่ีอาจเกิดขึ้นหลังจากปุวยด้วยโรคมือเท้าปาก คือ ภาวะขาดน้ า เพราะการปุวยท าให้เกิดแผลอักเสบภายใน

ปากและล าคอ ท าให้กลืนล าบากและสร้างความเจ็บปวดขณะกลืนน้ าหรืออาหาร ส่วนอาการอื่น ๆ ท่ีอาจพบตามมา มักเป็นอาการ
ปุวยท่ัวไปท่ีไม่รุนแรง ส่วนภาวะแทรกซ้อนท่ีมีโอกาสพบได้น้อยมาก คือ อาการเล็บมือเล็บเท้าหลุด หรือภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
จากไวรัส และภาวะสมองอักเสบ 

การรักษา  
โรคมือเท้าปากไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดในทันที หากปุวยด้วยโรคนี้ ผู้ปุวยควรพักรักษาตัวอยู่ท่ีบ้านเพื่อปูองกันการ

แพร่กระจายเช้ือ ดูแลอาการหรือรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการปุวย แล้วรอจนกว่าอาการเหล่านั้นจะหายไป แต่หากอาการปุวย
ไม่บรรเทาลง มีอาการปุวยท่ียิ่งทรุดหนัก หรือมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นเกิดข้ึนอีก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป 

การป้องกัน  
ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนปูองกันโรคมือเท้าปากได้ แต่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อลดโอกาสในการติดเช้ือท่ีจะท าให้เกิดโรค รวมถึง

ปูองกันการแพร่กระจายของโรคได้ เช่น ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ าสะอาดบ่อย ๆ ท าความสะอาดเส้ือผ้าส่ิงของเครื่องใช้ หรือ
ใช้น้ ายาฆ่าเช้ือท าความสะอาดก าจัดเช้ือโรคส่ิงสกปรกท่ีอาจมีการปนเปื้อนเช้ือ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว รวมท้ังไม่ใช้อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้ปุวยโรคมือเท้าปาก ใช้ผ้าสะอาดหรือทิชชู่ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งท่ีไอหรือจาม ไม่สัมผัสกับผู้ปุวยโรคมือ
เท้าปากอย่างใกล้ชิด และหากปุวยด้วยโรคมือเท้าปาก ควรลาพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหาย 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารวิชาการความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก 
โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสเดงกี่ ท่ีแพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย ผู้ปุวยจะมีไข้สูง มี

อาการปุวยรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา ยุงลายท่ีเป็นพาหะน าโรคเป็นยุงท่ีออกหากินเฉพาะในตอนกลางวัน ชอบอาศัยอยู่ในแถบ
อากาศร้อนช้ืน ประเทศไทยอยู่ในพื้นท่ีเขตร้อนช้ืน จึงพบการแพร่กระจายของยุงลายได้มาก พบโรคไข้เลือดออกประปรายตลอดปี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนคือเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มีฝนตกชุกและมีแอ่งน้ าท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 

อาการ  
อาการเบ้ืองต้นคล้ายไข้หวัดท่ัวไป เช่น มีไข้สูง ตัวร้อน ปวดหัว ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย แต่ผู้ปุวยไข้เลือดออกจะมีอาการแสดง

ท่ีรุนแรงกว่า คือ มีไข้สูงมาก ปวดหัวมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วล าตัว ในบางรายอาจคล่ืนไส้อาเจียน อาจพบผ่ืนแดงหรือจ้ าเลือดใต้
ผิวหนังท่ัวตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น มีเลือดออกตามเนื้อเยื่อในร่างกายในรายท่ีร่างกายอ่อนแอและมีภูมิคุ้มกันต่ า 

การรักษา  
โรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะโรค เป็นเพียงการรักษาประคับประคองตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยท่ัวไป ผู้ปุวย

ไข้เลือดออกจะมีไข้สูงมากและปวดหัวรุนแรง เบื้องต้นจะใช้ยาพาราเซตามอล ซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้ ควรหลีกเล่ียงการใช้ยา
แอสไพริน ซึ่งจะมีผลต่อเซลล์เม็ดเลือด อาจกระทบต่อภาวะท่ีมีเลือดออกซึ่ งท าให้อาการแย่ลง ในกรณีท่ีผู้ปุวยอาเจียนและ
อ่อนเพลียจากไข้ แพทย์จะให้น้ าเกลือเพื่อชดเชยการเสียน้ าในร่างกาย นอกจากนี้เป็นการรักษาตามอาการท่ีปุวยและเฝูาระวังการ
เกิดอาการแทรกซ้อน 

การป้องกันโรคไข้เลือดออก 
มาตรการ 4 ก. 
ก ที่ 1 ไม่ให้ยุงเกิด ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย จัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ไม่เอื้อต่อการเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
ก ที่ 2 ไม่ให้ยุงกัด ปูองกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยการนอนในมุ้ง ใช้ยาทากันยุง ใส่เส้ือผ้าแขนยาว 
ก ที่ 3 ก าจัดยุง โดยก าจัดท้ังลูกน้ ายุงลายและยุงลายตัวแก่ ซึ่งการก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยการคว่ าหรือท าลายภาชนะน้ าขังท่ีมีลูกน้ า
ยุงลาย ส่วนยุงลายตัวแก่ก าจัดโดยการใช้สารเคมีสเปย์ฉีดพ่น หรือการพ่นสารเคมี ULV  
ก ที่ 4 ไม่ให้ถึงแก่กรรม โดยการเฝูาระวังดูแลผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจท าให้ถึงแก่กรรม 
มาตรการ 5ป. 1ข. 
ป ที่ 1 ปิดภาชนะน้ าใช้ เพื่อไม่ให้ยุงสามารถวางไข่ได้ 
ป ที่ 2 เปลี่ยนน้ าทุกสัปดาห์ เช่น แจกันดอกไม้ ศาลพระภูมิ  
ป ที่ 3 ปล่อยปลากินลูกน้ าอ่างน้ า อ่างดอกท่ีไว้ตกแต่งบ้าน  
ป ที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาด ไม่ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
ป ที่ 5 ปฏิบัติให้เป็นนิสัย เฝูาระวังการเกิดลูกน้ ายุงลายบริเวณบ้านของตนเองโดยท าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
ข ที่ 1 ขัดภาชนะที่ใส่น้ าใช้ที่ไม่มีฝาปิด เช่น โอ่ง ถังน้ าใช้ ทุกสัปดาห์ โดยเน้นขัดบริเวณปากขอบภาชนะ เพื่อลดการเกิดลูกน้ า
ยุงลาย เนื่องจากยุงลายชอบวางไข่เหนือน้ าบริเวณปากขอบภาชนะ 
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