
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

นายสายัญ  ศรีนาค 
สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

27 ตุลาคม 2559 



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
 1 มกราคม – 18 ตุลาคม พ.ศ.2559 

 พื้นท่ี จ านวนผู้ป่วย 
อัตราป่วย 

ต่อประชากรแสนคน 
ตาย ล าดับประเทศ 

ประเทศไทย 49,252   75.28 42 

ภาคใต ้ 9,919  107.24   12 1 

เขต 12 6,832   140.41   10 1 

สงขลา 
พัทลุง 

ปัตตาน ี
นราธิวาส 

ตรัง 
สตูล 

ยะลา 
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ที่มา : รายงาน 506 กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.พัทลุง 



อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกตามพืน้ที่ จังหวัดพทัลุง 
ระหว่างวันที1่ม.ค.-18ต.ค.59 

ท่ีมา : รายงาน 506 กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.พัทลุง 

อัตราป่วย/แสนคน 



อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายต าบล  
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพทัลุง ระหว่างวันที่1ม.ค.-18ต.ค.59 

อัตราป่วย/แสนคน 

ต าบล 

56
คน 

45
คน 

19
คน 23

คน 



20 22 15 14 35 8 15 13 11 9 6 4 3 

816.99 730.65 608.03 456.62 435.27 358.10 325.95 323.62 307.09 248.41 221.65 204.39 121.41 

สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก อ.ปา่บอน จ.พัทลุง ( 1ม.ค.-18ต.ค.59) 
จ านวนผู้ป่วย 175 ราย อัตราป่วย 361.29  ต่อแสนประชากร 

อตัราป่วย/แสนคน 

จ านวนผู้ป่วย(ราย) 

อัตราป่วยต่อแสน
ประชากร 

ที่มา : รายงาน 506 สสอ.ป่าบอน จ.พัทลุง 



การกระจายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก   
อ.ป่าบอน   จ.พัทลุง  

(1ม.ค.-18 ต.ค.2559) 



สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก อ.ปา่บอน จ.พัทลุง  
(ณ 11 ตุลาคม 2559) 
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จ านวนป่วย(ราย) 

กลุ่มอายุ 

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)  จ าแนกตามกลุ่มอายุ    อ าเภอ  
ป่าบอน จังหวัด พัทลุง  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2559  ถึงวันที่  11 ตุลาคม 

2559 

ท่ีมา : รายงาน 506 สสอ.ป่าบอน จ.พทัลงุ 
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เดือน 

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)  จ าแนกรายเดือน    อ าเภอ  ป่าบอน 
จังหวัด พัทลุง  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2559  ถึงวันที่  11 ตุลาคม 2559 

สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก อ.ปา่บอน จ.พัทลุง 
 (ณ 11 ตุลาคม 2559) 

ท่ีมา : รายงาน 506 สสอ.ป่าบอน จ.พทัลงุ 



ภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
โรคไข้เลือดออก อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

ทีมSRRT 
ระดับอ าเภอ 

ทีมSRRT 
ระดับต าบล 

ทีมSRRT 
ระดับจังหวัด 



บทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โรคไข้เลือดออก 



บทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โรคไข้เลือดออก 





ที่มา : นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพทัลงุ www.ptho.moph.go.th, มกราคม 2559 13 

การป้องกนั การเฝ้าระวงั 

สอบสวนโรค 

รู้เร็ว คืนข้อมูลเร็ว 

สอบสวนเร็ว เช่ือมโยง 

ควบคุมโรค 

ICS Borderless 

Share Resource 

เป้าหมาย 

ไม่เกดิรายใหม่ ไม่ตาย 

ไม่เกดิ 2nd Generation 

การรักษา 

DHF Corner การส่งต่อ 

มาตรฐานการรักษา 

พืน้ทีเ่ส่ียง มาตรการทางสังคม CASE LAB EVENT 

ทมีงาน 

มทีมีจาก 
ทุกภาคส่วน 

Standard 

แนวคิดการปอ้งกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก สสจ.พัทลุง ปี 2559 

http://www.ptho.moph.go.th/


มาตรการป้องกัน ด้วย 3 เก็บ & 5 ส. 

ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ด าเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อย่าง

เต็มที่ 
เป้าหมาย: ดัชนีลูกน้ ายุงลายต่ ากว่า

ร้อยละ 5 
การก าจัดยุง: ทั้งในบ้าน และนอกบ้าน 
ในบ้านเป็นปัญหาที่มักจะไม่ได้

ด าเนินการจริงจัง 

ท่ีมา : VDO conference ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 



มาตรการเตรียมความพร้อม 

จัดเตรียมหน่วยปฏิบตัิการควบคมุโรค 
ท าหน้าที่สอบสวนโรค 
อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ทีม แนะน าว่าทีมละอย่างน้อย 5 คน 

จัดเตรียมบุคลากรส าหรบัปฏิบัติงานในทีม situation awareness 
จัดเตรียมทีมพ่นสารเคมี และทีมก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี เวชภัณฑ์ ให้พร้อม 
เตรียมทีมแพทยแ์ละทีมให้ค าปรึกษา 
จัดประชุมคณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัด 

 

ท่ีมา : VDO conference ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 





สอบสวนโรคทุกเหตุการณ์นโยบายและ
มาตรการด าเนินงานเร่งด่วน 

มาตรการเร่งรัดการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

มาตรการการป้องกันการเกิดโรค 
มาตรการการควบคุมโรค  
(กรณีที่มีผู้ป่วยในพื้นที่) 

1.แจ้งให้ประชาชนทุกหลังคาเรือน
ควบคุมลูกน้ ายุงลาย โดยให้ด าเนินการ 
ต่อไปนี้ ( 5 ป. 5 ร. ) คือ ปิด เปลี่ยน 
ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ (ปฏิบัติ4ป.ใน
สถานท่ี5ร.ดังนี้ โรงเรือน โรงเรียน 
โรงพยาบาล โรงงาน โรงทาน) 
2.ประสานไปยังโรงเรียนทุกแห่งขอความ
ร่วมมือให้นักเรียนร่วมก าจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ลูกน้ ายุงลายในโรงเรียนและใน
หมู่บ้านทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ
1ครั้ง จนกว่าสถานการณ์จะสงบ 

1. ให้เร่งก าจัดลูกน้ ายุงลายในบ้านผู้ป่วย และ
บริเวณรอบบ้านผู้ป่วยควรด าเนินการในรัศมีอย่าง
น้อย100 เมตร และประเมินค่าHIในพ้ืนที่ท่ีเกิดโรค
ไม่ให้มีลูกน้ าทุกหลังคาเรือน 
2. ให้ใช้มาตรการเร่งด่วนส าหรับการควบคุมการ
ระบาด คือการพ่นเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัยโดยให้
ด าเนินการควบคุมแหล่งแพร่โรคภายใน24ชม. 
และปฏิบัติตามการกระจายของผู้ป่วยดังนี้ 
     2.1 หากมีผู้ป่วยควรด าเนินการพ่นเคมีในบ้าน
ผู้ป่วยและพ้ืนที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย
100 เมตร การพ่นเคมีควรด าเนินการอย่างน้อย2
ครั้งห่างกัน7วัน 
     2.2  หากเกิดผู้ป่วยกระจายทั่วไปในชุมชนควร
พ่นทุกหลังคาเรือนในชุมชนและควรพ่นให้มีบริเวณ
ก้ันกลาง(Barrier Zone)ที่ปลอดยุงรอชุมชนนั้น
ด้วยหากมีหมู่บ้านอ่ืนข้างเคียงก็ควรพิจารณาพ่น
เคมีเพ่ิมเติมให้แก่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงนั้นด้วย 

1.ให้ถือว่าการควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็น
นโยบายเร่งด่วนของอ าเภอที่จะต้องด าเนินการ 
2.ขอให้ทุกสถานบริการเร่งรัดปฏิบัติการ3-3-1 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
*3 ชั่วโมงแรก คือการรายงานโรคให้ถึง อสม.
ภายใน3ชม. 
*3 ชั่วโมงหลัง คือการควบคุมโรคโดยอสม.คือ
จนท.และอสม.เข้าไปพ่นเคมีก าจัดยุงลายตัวแก่
และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายที่บ้าน
ผู้ป่วยและรายงานผลการปฏิบัติกลับมาสสอ.
ภายใน3ชม. 
*1 วัน คือการพ่นยุงภายใน 24 ชม. หรือใน
วันรุ่งขึ้นนั่นเอง และรณรงค์ควบคุมโรคท้ัง
กายภาพ ชีวภาพและเคมี 
3.ให้ทุกสถานบริการประสานความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอสม.รณรงค์ให้
ความรู้แกประชาชนทั้งทางตรงและผ่านสื่อต่างๆ
ทุกรูปแบบ 

 



ทีมSRRTระดับ
จังหวัด 

ทีมSRRT ระดับ
ต าบล 

ทีมSRRT ระดับ
อ าเภอ 



ทีมSRRT 
ระดับอ าเภอ 

1.สสอ.ป่าบอน  
ประธาน 

2.ผอ.รพ.ป่าบอน     
รองประธาน 

3.หัวหน้างานIPD  
รพ.ป่าบอน 
กรรมการ 

4.หัวหน้างานER รพ.ป่าบอน     
กรรมการ 

5.หัวหน้างานเทคนิค
บริการทางการแพทย์  

รพ.ป่าบอน      
กรรมการ 

6.หัวหน้ากลุ่มงานเวช
ศาสตร์ครอบครัวและบริการ

ด้านปฐมภูมิ รพ.ป่าบอน     
กรรมการ 

7.ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมโรค กอง

สาธารณสุข ทต.ป่าบอน     
กรรมการ 

8.ผู้รับผิดชอบงานควบคุม
โรคติดต่อของรพ.สต.ทุก

แห่ง/สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ  
กรรมการ 

9.ผู้รับผิดชอบงานควบคุม
โรคติดต่อและระบาดวิทยา 

สนง.สสอ.ป่าบอน     
กรรมการ/เลขานุการ 

10. ผู้รับผิดชอบงานควบคุม
โรคติดต่อและระบาดวิทยา งาน
เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการ

ด้านปฐมภูมิ รพ.ป่าบอน     
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 



ค าสั่งแต่งตั้งทีมSRRTระดับอ าเภอและต าบล 



ขั้นตอนการรายงานทางระบาดวิทยา คปสอ.ป่าบอน 

อสม. 

รพ.สต. 

สสจ.พัทลุง 

ศูนย์ระบาดอ าเภอ
(สสอ.) 

ทีมSRRT 
โรงพยาบาล 

OPD/ER/ชันสูตร รพ.ป่าบอน 
IPD รพ.ป่าบอน 



แนวทางการด าเนินการควบคุมโรค 
ผู้ป่วย 

มารับบริการ 
สังเกตอาการ& 

ซักประวัติ  
แพทย์วินิจฉัยหรือสงสัย 

DF/DHF/DSS แจ้งจนท.งาน
ระบาดวิทยา 

จนท.งานระบาดวิทยา 
สอบสวนโรคเบื้องต้น 

แจ้งสสอ.และจนท.พื้นที่ท่ี
ผู้ป่วยอาศัยอยู่ขณะป่วย 

ภายใน3ชม. 

จนท.และอสม.
ด าเนินการควบคุมโรค

เบื้องต้น 

จนท.พื้นที่รายงานผล
การด าเนินงานกลับมายัง

สอ.ภายใน3ชม. 

ทีมSRRTด าเนินการ
ควบคุมโรคอย่างเต็ม

รูปแบบ ภายใน24ชม. 

รายงานผลการ
ด าเนินการควบคุมโรค

มายังสสอ. 

สสอ.รายงานผลการ
ควบคุมโรคมายังสสจ. 
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายเดือน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
เปรียบเทียบข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี2559 ตั้งแต่ 1ม.ค.-18ต.ค.59)  
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2559 

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายเดือน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
เปรียบเทียบข้อมูลปี2559 (1ม.ค.-18ต.ค.59) กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

ที่มา : รายงาน 506 สสอ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

ที่มา : รายงาน 506 สสอ.ป่าบอน จ.พัทลุง 



ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

• ความพร้อมของบุคลากรการควบคุมโรค อุปกรณ์เครื่องมือในการพ่น
หมอกควัน 

• วัสดุอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอกับปัญหาในพื้นที่(ขาดบางช่วง) 

• ทัศนคติของเจ้าหน้าที่และประชาชน ไม่ให้ความส าคัญการป้องกันโรค 

• ขัดต่อการประกอบอาชีพ (บางชุมชน)  

 


