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เกณฑการเปด EOC

โรคไขเลือดออก

* ตําบลที่เปนพ้ืนที่ระบาด หมายถึง

1. ตําบลที่มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออกเกินกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวง 4 สัปดาหลาสุด และ

2. มีการระบาดตอเนื่องมากกวา 28 วัน (พบผูปวยรายใหมตอเนื่องกัน โดยวันที่พบผูปวย (วันที่วินิจฉัยสงสัยไขเลือดออก) 

ของผูปวยแตละรายทิ้งระยะกันไมเกิน 28 วัน และยังควบคุมโรคไมได



เกณฑการเปด EOC
โรคไขปวดขอยุงลาย

** ตําบลที่ไมเคยรายงาน หมายถึง ไมมีรายงานผูปวย

โรคไขปวดขอยุงลายในชวง 5 ปท่ีผานมา

*** ระบาดเปนกลุมกอน หมายถึง พบผูปวยสงสัยโรค

ไขปวดขอยุงลายมากกวา 1 รายในอําเภอ และ มี

ผูปวยยืนยัน

อยางนอย 1 ราย

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

*นิยามผูติดเช้ือไวรัสซิกา หมายถึง มีผลตรวจยืนยัน

ติดเชื้อไวรัสซิกาในกลุมหญิงตั้งครรภ ผูปวยท่ัวไป 

ทารกศีรษะเล็ก (Microcephaly) หรือ กลุมอาการกิล

แลง-บารเร (Guillain-Barre syndrome) และผูปวย

โรคทางระบบประสาทอักเสบ อื่นๆ



ปรับมาตรการควบคุมโรคติดตอนําโดยยงุลายจาก 3-3-1 เปน 3-1-2
(รวมกับ มาตรการเสริม 7-14-21-28)

Day 0

วันที่พบผูปวย

โรงพยาบาลรายงานให รพ.สต.หรือสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ทราบภายใน 3 

ชั่วโมง

Day 1 

- สอบสวนและทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ฉีดสเปรยกระปองกําจัดยุงตัวเต็มวัยใน

บานผูปวยและจุดที่สงสัยเปนแหลงโรค เชน ที่ทํางาน โรงเรียน

- เตรียมชุมชนกอนการพนสารเคมี

Day 2 

- สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลาย พนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตร

ของบานผูปวยและจุดที่สงสัยเปนแหลงโรค เชน ที่ทํางาน โรงเรียน

หมายเหตุ หากชุมชนและบุคลากรมีความพรอม สามารถดําเนินการพนสารเคมีได

ตั้งแต Day 1 และควรดําเนินการใหครอบคลุมภายใน Day 2

- ทําประชาคม เพ่ือชี้แจงสถานการณ ใหสุขศึกษาถึงการปองกันตนเองและอาการที่

ตองเฝาระวังพรอมทั้งกําหนดมาตรการรวมกันในชุมชน



ปรับมาตรการควบคุมโรคติดตอนําโดยยงุลายจาก 3-3-1 เปน 3-1-2
(รวมกับ มาตรการเสริม 7-14-21-28)

Day 7 

สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลาย พนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตร ของบานผูปวยและ

จุดที่สงสัยเปนแหลงโรค

เปาหมาย HI และ CI ในบานผูปวยและในรัศมี 100 เมตรจากบานผูปวยเปนศูนย

Day 14 

- สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายในหมูบานที่เกิดโรค

- ตําบลที่พบผูปวยหลายหมูบาน ใหดําเนินการทั้งตําบล

เปาหมาย HI ในหมูบานที่พบผูปวยไมเกินรอยละ 5

Day 21 

สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายในหมูบานที่เกิดโรค

เปาหมาย HI ในหมูบานที่พบผูปวยไมเกินรอยละ 5, CI ของสถานพยาบาล โรงเรียน เทากับ 0

และ CI ของ ศาสนสถาน โรงแรม โรงงาน ในตําบล ไมเกินรอยละ 5

Day 28

เปนตนไป

- คงมาตรการสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายในชุมชนทุก 7 วัน โดยใหชุมชนมีสวนรวม และคง

มาตรการพนสารเคมีเสริมทุก 7 วันหากยังมีผูปวยตอเนื่อง

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินคาดัชนีลูกน้ํายุงลายในพ้ืนที่ทีร่ะบาดตอเนื่องเกิน 28 วัน



แผนการดําเนินงาน ศตม.9.1 ชัยภูมิ ปงบประมาณ 2564

ลําดับ กิจกรรม สถานที่/กลุมเปาหมาย ชวงเวลาดําเนินการ

1 ถายทอดองคความรู และติดตามผลการดําเนินงาน 

ระบบ EOC โรคติดตอนําโดยยุงลาย

อําเภอเมืองชัยภูมิ หนองบัวแดง ภูเขียว 

เกษตรสมบูรณ/ สสอ. รพ. รพ.สต.

ครั้งที่ 1 พ.ย. – ธ.ค. 63

คร้ังที่ 2 พ.ค. – มิ.ย. 64

2 เฝาระวัง ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และสุม

สํารวจลูกน้ํายุงลาย 7 ร. ตามมาตรการ 3-1-2

อําเภอระบาดโรคไขเลือดออก ไขปวดขอ

ยุงลาย/ 7ร.

ทุกเดือน

3 ศึกษาความตานทานของยุงตอสารเคมีในพ้ืนที่ 1 อําเภอ เขตเทศบาล และเขตชนบท ม.ค. – มี.ค. 64

4 ประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองพนสารเคมีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

3 อําเภอ ม.ค.- ก.พ.64

5 ประเมินระบบเฝาระวังโรคไขปวดขอยุงลาย อําเภอหนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ ภูเขียว 

หนองบัวระเหว จัตุรัส

ธ.ค.63 – ม.ค.64



จบการนําเสนอ 
Thank You

ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

กรมควบคุมโรค
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