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คำ�นำ�

 โรคไข้เลือดออก ยังคงเป็นปัญห�ส�ธ�รณสุขของประเทศไทย 

อย่�งต่อเน่ือง แม้ว่�ก�รควบคุมโรคจะได้ดำ�เนินก�รม�กว่� 50 ปีแล้วก็ต�ม 

จ�กก�รศึกษ�วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ของโรค ทำ�ให้ทร�บว่�สิ่งจำ�เป็นและ 

มีคว�มสำ�คัญที่สุดในก�รป้องกันและควบคุมโรค คือ คว�มตระหนักและ 

ร่วมมือกันของประช�ชนทุกครัวเรือนในชุมชนโดยมีอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข 

(อสม.) เป็นแกนนำ�ในก�รทำ�กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยก�รรณรงค์ 

ให้ประช�ชนร่วมกันกำ�จัดและทำ�ล�ยแหล่งเพ�ะพันธ์ุลูกน้ำ�ยุงล�ย 

ทุกสัปด�ห์ ยุงล�ยชอบท่ีจะว�งไข่ในภ�ชนะท่ีมนุษย์สร้�งข้ึนเองเป็นส่วนใหญ่ 

และภ�ชนะเหล่�นั้นก็มักอยู่ในบริเวณบ้�น เช่น โอ่ง ถังน้ำ� แจกัน ถ้วย ไห 

ย�งรถยนต์เก่� จึงควรเป็นหน้�ที่ของประช�ชนเองที่จะเป็นหลักในก�ร 

กำ�จัดยุงล�ยในบ้�นของตน มี อสม. เป็นพี่เลี้ยงในก�รให้ก�รแนะนำ�วิธ ี

กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงล�ย แต่ห�กพล�ดพลั้งถูกยุงล�ยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่กัด 

จนเป็นไข้เลือดออกก็ต้องรู้ถึงวิธีสังเกตอ�ก�รของโรค รวมทั้งก�รดูแล 

ผู้ป่วยในเบื้องต้น

 ก�รจัดทำ�หนังสือโรคไข้เลือดออกสำ�หรับประช�ชนท่ัวไปและ 

อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องนำ�ไปศึกษ� 

ห�คว�มรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และวิธีป้องกันควบคุมโรคอย่�งง่�ยๆ  

ด้วยตนเองและครอบครัว และขย�ยไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งในก�รป้องกันโรค 

ที่ยั่งยืน ส่งเสริมให้ประช�ชนช�วไทยปลอดภัยจ�กโรคไข้เลือดออก

      สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง

      กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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โรคไข้เลือดออก

 โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจ�กก�รติดเชื้อไวรัสเดงกี่ โดยมียุงล�ย 

เป็นตัวนำ�โรคในแต่ละปีมีร�ยง�นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ�กทุกภ�ค 

ของประเทศไทยเป็นจำ�นวนม�ก โรคนี้เกิดได้ตลอดทั้งปี แต่มักพบผู้ป่วย 

ม�กขึ้นในช่วงท่ีมีฝนตกชุกแม้ว่�ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กช่วงอ�ยุ 

5 - 24 ปี ตั้งแต่เด็กเล็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอ�ยุก็ส�ม�รถป่วยเป็น 

โรคไข้เลือดออกได้

กลุ่มผู้ป่วยที่พบมากใน
ประเทศไทย

ช่วงอายุ�5�–�24�ปี
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ยุงลายนำ�โรคไข้เลือดออก

 ยุงล�ยท่ีเป็นตัวก�รนำ�โรคไข้เลือดออกน้ันเป็นยุงท่ีออกห�กิน 

ในเวล�กล�งวัน เริ่มตั้งแต่ช่วงส�ยจนถึงเย็น แต่บ�งครั้งก็อ�จพบยุงล�ย 

ออกกัดดูดเลือดคนในเวล�พลบค่ำ�ด้วย ยุงล�ยมีสีดำ�สลับข�วทั้งที่ ส่วนหัว 

ตัวและข� ชอบว�งไข่ต�มภ�ชนะขังน้ำ�ต่�งๆ ที่อยู่ในบ้�นเรือนและบริเวณ 

รอบๆ บ้�น หลังจ�กว�งไข่แล้ว ประม�ณ 2 วัน ยุงล�ยจะฟักตัวออกเป็น 

ตัวอ่อนที่เรียกกันว่� “ลูกน้ำ�” ลูกน้ำ�ยุงล�ย เคลื่อนไหวรวดเร็ว ว่�ยน้ำ� 

คล้�ยงูเลื้อย กินสิ่งมีชีวิตขน�ดเล็กที่อยู่ในน้ำ� ตะไคร่น้ำ�ตลอดจน 

เศษอ�ห�รต่�งๆ ที่หล่นลงไปในน้ำ�น้ัน ระยะที่เป็นลูกน้ำ�กินเวล�ประม�ณ 

6 – 8 วัน แล้วลูกน้ำ�ยุงล�ยก็จะลอกคร�บกล�ยเป็นตัวกล�งวัย ที่เรียกว่� 

“ตัวโม่ง” ซึ่งเป็นระยะที่ไม่กินอ�ห�ร และมีก�รเคลื่อนไหวช้�ลง ประม�ณ 

1 – 2 วัน ตัวโม่งจะลอกคร�บกล�ยเป็นตัวยุงล�ย ยุงล�ยตัวเมียนั้นจะ 

ผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวและส�ม�รถว�งไข่ได้ตลอดชีวิต ส่วนอ�ห�รของ 

ยุงล�ยคือน้ำ�หว�นจ�กดอกไม้หรือผลไม้ แต่เฉพ�ะยุงตัวเมียเท่�นั้นที่กิน 

เลือด เพ่ือนำ�โปรตีนในเลือดไปพัฒน�ไข่ในท้อง หลังจ�กกินเลือด 2 – 3 วัน 

ยุงล�ยตัวเมียก็จะห�ที่ว�งไข่
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ระยะเวลาจากไข่�ไปเป็นยุงลาย
ใช้เวลา�7�–�10�วัน

ยุงล�ยตัวโตเต็มวัย

ดักแด้ หรือ ตัวโม่ง

ลูกน้ำ�ยุงล�ย

ไข่ยุงล�ย

� � � � ยุงลาย
 เพศเมีย อ�ยุขัย  1 – 2 เดือน

 เพศผู้  อ�ยุขัย  7 – 10 วัน

ยุงล�ยไข่ครั้งละ 50 – 150 ฟอง 4 – 5 ครั้ง

ยุงล�ย 1 ตัว จะผลิตยุงรุ่นลูกได้ร�ว 500 ตัว
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โรคไข้เลือดออกเกิดได้อย่างไร

 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในระยะท่ีมีไข้สูงจะเป็นระยะท่ีมีเชื้อไวรัสเดงก่ี 

อยู่ในกระแสเลือด เมื่อยุงล�ยม�กัดผู้ป่วยก็จะได้รับเชื้อไวรัสเข้�ไปในตัวยุง 

หลังจ�กนั้นประม�ณ 8 – 12 วัน เชื้อไวรัสจะเพิ่มจำ�นวนม�กขึ้น 

แล้วไปรวมตัวกันอยู่ที่ต่อมน้ำ�ล�ยของยุง เมื่อยุงล�ยตัวนั้นไปกัดคน 

ครั้งต่อไป ก็จะถ่�ยทอดเชื้อไวรัสเดงกี่เข้�สู่คนผู้น้ัน แล้วเชื้อไวรัสจะใช้เวล� 

ฟักตัวในร่�งก�ยคนประม�ณ 5 - 8 วัน จึงจะเริ่มแสดงอ�ก�รของ 

โรคไข้เลือดออก

 

คนไข้ขณะมีไข้สูง
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การแพร่เชื้อเดงกี่ไวรัส

ยุงมีเชื้อตลอด�1�–�2�เดือน

ระยะฟักตัวในคน�5�–�8�วัน

ยุงกัดเด็ก

ระยะฟักตัวในยุง
8�–�10�วัน
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    ย

งุลาย
ตวัเมยี มอีายุ 45 – 60 วัน                                               2 - 3 วัน

1 - 2 วัน                                                           4 - 5 วัน

ตัวโม่ง

ยุงลายไข่ครั้งละ��50�–�150��ฟอง
ยุงลาย��1��ตัว��จะผลิตยุงรุ่นลูก

ได้ราว��500��ตัว

ระยะเวลาจากไข่เป็นยุง

ใช้เวลา��7�-�10�วัน
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    ย

งุลาย
ตวัเมยี มอีายุ 45 – 60 วัน                                               2 - 3 วัน

1 - 2 วัน                                                           4 - 5 วัน

ลูกน้ำ�ยุงลาย

ไข่ยุง

ยุงลายไข่ครั้งละ��50�–�150��ฟอง
ยุงลาย��1��ตัว��จะผลิตยุงรุ่นลูก

ได้ราว��500��ตัว

ระยะเวลาจากไข่เป็นยุง

ใช้เวลา��7�-�10�วัน
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อาการของโรคไข้เลือดออก

� 1.� ไข้สูงอย่างกระทันหัน
� � ประมาณ� 2� –� 7� วัน
� � อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
� � แต่มักไม่มีน้ำ�มูก� ไม่ไอ� หน้าแดง

� 2.� มีอาการจุดเลือดออก
� � ใต้ผิวหนังตามแขนขา
� � ข้อพับ� ประมาณ� วันที่� 2� -� 3
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โรคไข้เลือดออกมีอาการสำ�คัญ� 4� ประการ� เรียงตามลำ�ดับ
การเกิดอาการก่อน�–�หลัง�ดังนี้

� 3.�ตับโต�กดเจ็บบริเวณชายโครง
� � ด้านขวา

� 4.�ภาวะช็อกเลือดออกใน
� � อวัยวะภายใน�การไหลเวียน
� � ของเลือดล้มเหลว
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สัญญาณอันตราย

หากเด็กที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก� มีอาการดังต่อไปนี้� ใน
ช่วงไข้ลดหลังจากป่วยมาระยะหนึ่ง� ต้องรีบพาไปพบแพทย์
โดยด่วน

� 1.�มีอาการซึม�อ่อนเพลียมาก

� 2.�กระสับกระส่าย�มือเท้าเย็น

� 3.�ชีพจรเต้นเบา�เร็ว

� 4.�ปวดท้องกะทันหัน

� 5.�กระหายน้ำ��ปัสสาวะน้อยลง

� 6.�มีเลือดกำ�เดาไหล�อาเจียนเป็นเลือด�อุจจาระเป็นสีดำ�

 ต้องรีบนำ�ส่งโรงพย�บ�ลที่ใกล้ที่สุด ห�กผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่ใน 

ก�รดูแลรักษ�ของแพทย์ได้เร็วทันท่วงที โอก�สเสียชีวิตจ�กโรคจะมีน้อยม�ก 
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การรักษาโรคไข้เลือดออก

 ขณะนี้ยังไม่มีย�เฉพ�ะที่ส�ม�รถต้�นเชื้อไวรัสเดงกี่ ก�รรักษ� 

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจึงเป็นก�รรักษ�ต�มอ�ก�รและประคับประคองให้ 

ผู้ป่วยผ่�นระยะไข้ลดซึ่งเป็นระยะวิกฤตของโรคไปได้อย่�งปลอดภัย 

โดยท่ัวไปส�ม�รถให้ก�รรักษ�แบบผู้ป่วยนอกโดยเฉพ�ะในระยะแรก 

ที่ยังมีไข้ และส�ม�รถดูแลผู้ป่วยที่บ้�นได้ดังนี้

 1. ดื่มน้ำ�ผลไม้ น้ำ�เกลือแร่บ่อย ๆ

 2. เช็ดตัวช่วยลดไข้เป็นระยะๆ

 3. ให้อ�ห�รอ่อน งดอ�ห�รที่มีสีคล้�ยเลือด

 4. กินย�ต�มแพทย์ส่ังเท่�น้ัน ห้�มกินย�แอสไพริน หรือไอบรูโปรเฟน 

 5. เฝ้�ระวังอ�ก�รอย่�งใกล้ชิดในช่วงไข้ลดประม�ณวันที่ 3 - 4  

ห�กผู้ป่วยฟื้นไข้สดชื่นขึ้นแสดงว่�จะห�ยเป็นปกติ แต่ถ้�เข้�สู่ภ�วะช็อก 

ให้รีบนำ�กลับไปห�แพทย์ให้เร็วที่สุด
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การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 ประช�ชนส�ม�รถป้องกันตนเองและบุตรหล�นมิให้ป่วยเป็น 

โรคไข้เลือดออกได้โดยช่วยกันกำ�จัดแหล่งเพ�ะพันธ์ุของยุงล�ยท่ีอยู่ใน 

บ้�นและบริเวณรอบๆ บ้�น  แหล่งเพ�ะพันธุ์ของยุงล�ย ได้แก่ ภ�ชนะ 

ขังน้ำ�ต่�งๆ ซึ่งมีอยู่ม�กม�ยในบ้�น และบริเวณโดยรอบบ้�น เช่น 





19

การควบคุมและกำ�จัด
แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย�ทำ�ได้ดังนี้

 ปิดฝ�ภ�ชนะเก็บน้ำ�ให้มิดชิดเสมอ สำ�หรับโอ่งดินเผ�หรือโอ่งซีเมนต ์

ก�รปิดด้วยฝ�เพียงชั้นเดียวไม่ส�ม�รถป้องกันยุงล�ยลงไปว�งไข่ได้ 

ควรใช้ผ้�มุ้ง หรือต�ข่�ยไนล่อนหุ้มฝ�โอ่งอีกชั้นหนึ่งก่อนปิด คือ ทำ�เป็น 

แบบฝ�ปิด 2 ชั้น ภ�ชนะที่ปิดฝ�ไม่ได้ เช่น ถังซีเมนต์เก็บน้ำ�ในห้องน้ำ� 
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อ�จใส่ปล�กินลูกน้ำ�จำ�พวกปล�ห�งนกยูง หรือปล�สอด หรือปล�หัวตะกั่ว 

จำ�นวน 2 – 10 ตัว ขึ้นอยู่กับขน�ดของภ�ชนะนั้นๆ ห�กปล�ห�ย หรือ 

ต�ยไปก็ให้ใส่ปล�เพิ่ม หรือใส่ทร�ยกำ�จัดลูกน้ำ�ในอัตร� 1 กรัม ต่อน้ำ�  

10 ลิตร จะช่วยควบคุมไม่ให้มีลูกน้ำ�ได้น�นประม�ณ 1 -  3 เดือน ข้ึนอยู่กับ 

คว�มถ่ีของก�รใช้น้ำ�ในภ�ชนะ เม่ือเร่ิมมีลูกน้ำ�เกิดข้ึนให้ใส่ทร�ยกำ�จัดลูกน้ำ� 

ซ้ำ�อีก หรือใช้ขันดักลูกน้ำ�ลอยไว้ในภ�ชนะเมื่อพบลูกน้ำ�เข้�ม�ในขันให้เท

ทิ้งลงดินไป
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 ล้�งและเปลี่ยนน้ำ�ในแจกันดอกไม้ ขวดหรือภ�ชนะปลูกพลูด่�ง และ 

ไม้ประดับอื่น ๆ ที่ต้องแช่น้ำ�เป็นประจำ�ทุกสัปด�ห์

 สำ�หรับจ�นรองข�ตู้กันมดมีหล�ยวิธีให้เลือกใช้ต�มคว�มสะดวก 

เช่น ใส่เกลือแกง 2 ช้อนช� หรือน้ำ�ส้มส�ยชูชนิด 5% จำ�นวน 1 ช้อนช�คร่ึง 

หรือผงซักฟอกครึ่งช้อนช�ต่อจ�นรองข�ตู้ 1 ใบ ควรผสมเกลือหรือ 

ผงซักฟอกกับน้ำ�ให้เข้�กันดีก่อนเทใส่จ�นรองข�ตู้นอกจ�กน้ีอ�จใส่ชัน 

หรือขี้เถ้�ในจ�นรองข�ตู้แทนก�รใส่น้ำ�ก็ได้ หรืออ�จใช้วิธีเทน้ำ�เดือดลงใน 

จ�นรองข�ตู้ทุกสัปด�ห์ก็ได้
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 ดัดแปลงย�งรถยนต์เก่�ให้เป็นที่ปลูกพืช เป็นถังขยะ ทำ�ฐ�นเส� หรือ 

สิ่งอื่นๆ ที่เก็บกักน้ำ�ไว้ไม่ได้ ห�กจะเก็บเพื่อใช้ประโยชน์ในภ�ยหน้�ต้อง 

ปกคลุมให้มิดชิดอย่�ให้มีน้ำ�ขังในจ�นรองกระถ�งต้นไม้เทน้ำ�ท่ีขังท้ิง 

ทุก 7 วัน หรือใส่ทร�ยธรรมด�ลงไปให้มีคว�มลึก 3/4 ส่วนของคว�มลึก 

ของจ�นรองนั้น เพื่อให้ทร�ยช่วยดูดซับน้ำ�ไว้ เศษภ�ชนะและวัสดุที่ไม่ใช้

แล้วให้เก็บทำ�ล�ย อย่�ปล่อยทิ้งไว้ให้รองรับน้ำ�ได้
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การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัดทำ�ได้โดย

 - นอนในมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด

 - จุดย�กันยุงหรือใช้ย�ท�กันยุง ซึ่งมีหล�ยชนิดให้เลือกทั้งที่เป็น 

  ส�รเคมีสังเคร�ะห์ และที่สกัดจ�กพืช

 - ไม่อยู่ในบริเวณที่อับลม หรือเป็นมุมมืด มีแสงสว่�งน้อย

 - หม่ันอ�บน้ำ�ชำ�ระร่�งก�ยให้สะอ�ด ปร�ศจ�กกล่ินเหง่ือไคล เพร�ะ 

  ถ้�มีเหงื่อไคลจะช่วยดึงดูดยุงให้เข้�กัดม�กขึ้นกว่�ปกติ

การกำ�จัดยุงลาย�ทำ�ได้หลายวิธี�เช่น

 - โดยก�รฉีดด้วยน้ำ�ผสมผงซักฟอก หรือน้ำ�ย�ล้�งจ�น หรือแชมพ ู

  หรือสบู่เหลว ผสมในอัตร�ส่วน 1 ส่วนต่อน้ำ� 4 ส่วน ใส่ใน 

  ขวดสเปรย์ท่ีใช้ฉีดให้ถูกตัวยุง บริเวณท่ียุงชอบเก�ะพัก เช่น มุมบ้�น 

  หรือเสื้อผ้�ที่แขวนไว้

 - โดยกับดักไฟฟ้� แสงไฟจะล่อให้ยุงบินม�

  สู่กับดักแล้วก็จะถูกกระแสไฟฟ้�ซ็อตต�ยไป

 - โดยใช้อุปกรณ์กำ�จัดยุงแบบใช้ถ่�นไฟฉ�ย 

  รูปร่�งคล้�ยไม้เทนนิส เมื่อเปิดเครื่อง

  จะมีกระแสไฟฟ้�ไหลผ่�นซี่ลวด

  เวล�ใช้ต้องโบกให้ถูกตัวยุง ยุงจะ

  ถูกไฟช็อตต�ย

 - โดยก�รฉีดด้วยส�รเคมีกำ�จัดยุง
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การรับบริการจากสถานบริการสาธารณสุข

 ประช�ชนส�ม�รถติดต่อสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขของรัฐท่ีอยู่ใกล้ 

บ้�นตนเอง เพื่อขอรับบริก�ร คำ�ปรึกษ� และ/หรือก�รรักษ� หรือ 

ขอคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล�โรงพยาบาลชุมชน�
และโรงพยาบาลประจำ�จังหวัด�เพื่อรับบริการรักษาเบื้องต้น

หรือการรักษาในกรณีผู้ป่วยมีอาการรุนแรง

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่�1�–�12
ศูนย์หรือหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง�ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

เพื่อขอคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและ
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ�และจังหวัด�สำ�นักงานเขตบริการสุขภาพ�
สำ�นักงานเทศบาล�เพื่อขอคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

และการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง�กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข�ถนนติวานนท์�อ.เมือง�จ.นนทบุรี
โทร.�0-2590-3132�–�33�โทรสาร.�0-2591-8427

www.thaivbd.org
facebook.com/สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง/thaivbd
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บทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
เครือข่ายภาคประชาชนทุกระดับ

 1. เฝ้�ระวัง และควบคุมยุงพ�หะ

 2. พัฒน�บุคล�กรด้�นก�รแพทย์ ส�ธ�รณสุข และพัฒน�ศักยภ�พ 

  อสม. ตลอดจนจัดทำ�ทะเบียนผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วย 

  โรคไข้เลือดออกของอำ�เภอ จังหวัด

 3. ประส�นและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ อสม. ในก�รดำ�เนินก�ร 

  ต�มแนวท�งก�รดำ�เนินง�นก�รจัดกิจกรรมรณรงค์ เน่ืองในวัน 

  อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขแห่งช�ติ

 4. ส่ือส�รส�ธ�รณะ ถ่�ยทอดคว�มรู้ให้คำ�ช้ีแนะ ส่ือส�รและสนับสนุน 

  ก�รดำ�เนินง�นของ อสม. ในทุกรูปแบบเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�น 

  บรรลุผล

 5. เป็นแกนนำ�ประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นท้ังในสังกัดและ 

  ต่�งสังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ในก�รกำ�จัดลูกน้ำ� เพื่อลดผู้ป่วย 

  รวมถึงก�รรักษ� ต�มแนวท�งของกระทรวงส�ธ�รณสุขอย่�ง 

  เคร่งครัด เพื่อลดก�รต�ย ตลอดจนส่งเสริมก�รใช้ตะไคร้หอม 

  กันยุง และก�รใช้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้�นกำ�จัดลูกน้ำ�

 6. ส่งเสริม สนับสนุน ท้องถิ่น ชุมชนและเครือข่�ยภ�คประช�ชน 

  จับระบบเฝ้�ระวังของชุมชนที่มีประสิทธิภ�พ และเชื่อมโยงข้อมูล 

  กับ SRRT ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด อย่�งเสริมพลังกัน
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 7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชน ท้องถ่ิน มีและใช้ม�ตรก�รท�งสังคม 

  ในก�รเฝ้�ระวัง ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รระบ�ดของ 

  ไข้เลือดออก ตลอดจนประส�น ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รป้องกัน แก้ไขและพร้อมรับ 

  ปัญห�โรคไข้เลือดออก ระดับท้องถ่ิน รวมถึงก�รจัดระบบประเมินผล 

  แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

 8. ส่งเสริม สนับสนุนก�รใช้ตะไคร้หอม และผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอม 

  กันยุง รวมถึงใช้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์พื้นบ้�นในก�ร 

  กำ�จัดลูกน้ำ�

 9. นิเทศ ติดต�ม ประเมินผล และถอดบทเรียน รวมถึงก�รใช ้

  ประโยชน์จ�กข้อมูลก�รดำ�เนินง�นในก�รเฝ้�ระวัง ควบคุม 

  ป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไป

 10. สนับสนุน อสม. หรือดำ�เนินก�รร่วมกับ อสม. ร�ยง�นผล 

  ก�รรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
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บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติก�ร พร้อมรับปัญห�โรคไข้เลือดออกระดับท้องถ่ิน 

  พร้อมท้ังก�รเตรียมทีมเฝ้�ระวังและบริห�รจัดก�รแบบ 

  มีส่วนร่วม จ�กทุกภ�คส่วนของท้องถิ่น เพื่อเตรียมคว�มพร้อม 

  ของเครือข่�ยภ�คประช�ชน

 2. สนับสนุนงบประม�ณและทรัพย�กร รณรงค์ “รวมพลังเร่งรัด 

  กำ�จัดลูกน้ำ�”

 3. ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รดำ�เนินง�นควบคุม ป้องกันและแก้ไข 

  ปัญห�ก�รระบ�ดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน ต�มบทบ�ทของ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในส่วนขององค์กรก�รบริห�ร 

  ส่วนตำ�บลและเทศบ�ล
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บทบาทเครือข่ายต่างจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข

 1. ดำ�เนินก�รกำ�จัดลูกน้ำ�ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ทั้งโรงเรือน 

  โรงเรียน โรงพย�บ�ล โรงแรม โรงง�น โรงธรรม แหล่งท่องเท่ียว 

  สถ�นที่ทำ�ง�น ตล�ด ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ

 2. ร่วมดำ�เนินก�รรณรงค์ รวมพลังเร่งรัดกำ�จัดลูกน้ำ� ต�มปฏิทิน 

  ของกระทรวงส�ธ�รณสุข

 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีก�รใช้ตะไคร้หอมกันยุง และผลิตภัณฑ ์

  พื้นบ้�นกำ�จัดลูกน้ำ�

 4. จัดระบบเฝ้�ระวังร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นในก�รเฝ้�ระวัง ควบคุม 

  ป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมถึงก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รท�งสังคม 

  ของชุมชน
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บทบาทสถานพยาบาลเอกชน

 1. พัฒน�บุคล�กรก�รแพทย์ท�งด้�นก�รตรวจวินิจฉัยและรักษ� 

  ทั้งอ�ยุรแพทย์ กุม�รแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ของ 

  โรงพย�บ�ล

 2. จัดทำ�ทะเบียนผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

  ของโรงพย�บ�ล

 3. ดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รเฝ้�ระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญห� 

  ก�รระบ�ดของโรคไข้เลือดออก ที่กระทรวงส�ธ�รณสุขกำ�หนด

 4. ร�ยง�นผู้ป่วยไปยังสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด/สำ�นักอน�มัย 

  กทม. ต�ม พรบ. โรคที่ต้องแจ้งคว�ม
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บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข�(อสม.)

บทบาท�อสม.
 1. สอบถ�มทุกครัวเรือน ว่� 1) ในบ้�นมียุงกัดหรือเปล่� 2) ในบ้�น 

  มีลูกน้ำ�ไหม

 2. ประเมินคว�มเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียง คืนข้อมูลให้ชุมชน ร่วมกัน 

  วิเคร�ะห์จัดทำ�แผนง�นโครงก�ร และกิจกรรมในก�รสร้�งบทบ�ท 

  และก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ตลอดจนก�รปรับเปลี่ยน 

  พฤติกรรมของประช�ชนในก�รกำ�จัดลูกน้ำ� ภ�ยใต้แนวคิด “บ้�นใคร 

  บ้�นคนนั้น เร�ต้องทำ�เอง”

 3. ให้คำ�แนะนำ� ชักชวน กระตุ้นให้ประช�ชนปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด  

  ในก�รสำ�รวจลูกน้ำ�และกำ�จัดลูกน้ำ�ในบ้�นเรือนตนเอง รวมทั้ง 

  ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนและ สถ�นศึกษ� วัด และศ�สนสถ�น 

  โรงพย�บ�ลโรงง�นและสถ�นประกอบก�รสถ�นบริก�ร ตล�ด 

  และสถ�นท่ีท่ีมีคนอยู่รวมกันม�กๆ ด้วยม�ตรก�ร 5 ป. 1 ข. คือ 

  ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติและขัดล้�งไข่ยุง ทุกสัปด�ห์

 4. ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยภ�คประช�ชนและท้องถิ่น ชวนประช�ชน 

  ดำ�เนินก�รพร้อมกันทุกหมู่บ้�น ทุกชุมชน ทั่วประเทศ รวมพลัง 

  เร่งรัดกำ�จัดลูกน้ำ� 

 5. ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยภ�คประช�ชน ส่งเสริมสนับสนุนก�รใช ้

  ตะไคร้หอม และผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอมกันยุง รวมถึงใช้ภูมิปัญญ� 

  ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์พื้นบ้�น ในก�รกำ�จัดลูกน้ำ�
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 6. จัดระบบเฝ้�ระวัง และสื่อส�รข้อมูลชุมชน ด้วยก�รประช�สัมพันธ ์

  เขย่�คว�มคิดคน ในชุมชนให้มีส่วนร่วมลงมือทำ�ด้วยตนเอง 

  ในก�รเฝ้�ระวังควบคุมป้องกันและแก้ไข ปัญห�ก�รระบ�ดของ 

  โรคไข้เลือดออก รวมทั้งจัดกิจก�รถ่�ยทอดคว�มรู้แก่ประช�ชน 

  ในเขตพื้นที่ สังเกตอ�ก�รผู้ป่วยที่มีอ�ก�รของโรคไข้เลือดออก 

  ในหมู่บ้�น และร�ยง�นแก่ผู้เกี่ยวข้องต�มกำ�หนด และสอน 

  แกนนำ�สุขภ�พประจำ�ครอบครัว ในก�รเช็ดตัวลดไข้ และก�รดูแล 

  เบื้องต้นก่อนส่งต่อก�รรักษ�

 7. ดำ�เนินก�รร่วมกับองค์กรก�รปกครองส่วนท้องถ่ิน และศูนย์ปฏิบัติ 

  ก�รป้องกันแก้ไขและพร้อมรับปัญห�โรคไข้เลือดออกระดับท้องถ่ิน 

  และจัดระบบประเมินผลของชุมชน โดยสำ�รวจลูกน้ำ�ในพื้นที ่

  รับผิดชอบ เพื่อประเมินเบื้องต้นทุกสัปด�ห์ และขับเคลื่อนชุมชน 

  ประช�ชน ในก�รปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจ�กไข้เลือดออกโดยมี 

  ก�รประเมินผลแบบมีส่วนร่วมอย่�งจริงจังเพ่ือให้ครัวเรือน 

  หมู่บ้�น ชุมชน ท้องถิ่น ตำ�บล ปลอดลูกน้ำ� หรือให้ลูกน้ำ� 

  เป็นศูนย์ และปลอดจ�กไข้เลือดออก

 8. ร�ยง�นผลก�รรณรงค์ให้ผู้บังคับบัญช�ระดับ 1 ขึ้นไป










