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คู่มือการกำาจัดโรคไข้มาลาเรีย
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ค�ำน�ำ

 ประเทศไทยตัง้เป้าหมายส�าหรบัการก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีให้หมดไปในปี 2567 มาตรการ

หนึ่งในยุทธศาสตร์การก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย คือ ยกระดับระบบเฝ้าระวังโรคให้สามารถตอบโต้

สถานการณ์ได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืและการบรูณาการ 

จากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสขุ เช่น ส�านกังานสาธารณสขุระดบัอ�าเภอ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง และหน่วยควบคุมโรค

ติดต่อน�าโดยแมลง เป็นต้น

 ส�านักโรคตดิต่อน�าโดยแมลง จงึได้จดัท�าคูม่อืการก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีส�าหรบัเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขระดับต�าบลและอ�าเภอ โดยคู่มือดังกล่าวประกอบด้วย การเฝ้าระวัง ป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ซึ่งเน้นมาตรการ 1-3-7 (การแจ้งเตือนภายใน 1 วัน สอบประวัติผู้ป่วย

ภายใน 3 วนั และตอบโต้แหล่งแพร่เชือ้ภายใน 7 วนั) และการจดัการกบัการระบาด นอกจากนัน้ 

ยังเสริมด้วยมาตรการหลักในการก�าจัดโรคไข้มาลาเรียตามพื้นที่ และการติดตามประเมินผล 

 ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับ           

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุผูป้ฏิบัตงิานในพืน้ท่ี ได้แก่ เจ้าหน้าทีส่�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็ว 

(Surveillance Rapid Response Team: SRRT) ให้สามารถด�าเนินการแจ้งเตือน สอบประวัติ 

และจัดการตอบโต้กับแหล่งแพร่เชื้อที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม

หลักวิชาการ

ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง

เมษายน 2562
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ACD การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Detection)

An. ยุงก้นปล่อง (Anopheles species)

IRS การพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง (Insecticide Residual Spray)

ITN มุ้งชุบสารเคมี (Insecticide Treated Net)

LLIHN มุ้งคลุมเปลชุบสารเคมีชนิดมีฤทธิ์คงค้างยาวนาน (Long Lasting Insecticidal      

Hammock Net)

LLIN มุ้งชุบสารเคมีแบบชนิดมีฤทธิ์คงค้างยาวนาน (Long Lasting Insecticidal Net)

MC มาลาเรียคลินิก (Malaria Clinic)

MP มาลาเรียคลินิกชุมชน (Malaria Post)

MPW พนักงานมาลาเรียชุมชน (Malaria Post Worker)

PACD การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง (Proactive Case Detection)

PCD การค้นหาผู้ป่วยเชิงรับ (Passive Case Detection)

Pf เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม (Plasmodium falciparum)

Pk เชื้อมาลาเรียชนิดโนเลซี (Plasmodium knowlesi)

Pm เชื้อมาลาเรียชนิดมาลาเรอี (Plasmodium malariae)
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Po เชื้อมาลาเรียชนิดโอวาเล่ (Plasmodium ovale)

Pv เชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ (Plasmodium vivax)

RACD การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเมื่อพบผู้ป่วยในหมู่บ้าน (Reactive Case Detection)

RDT ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียแบบรวดเร็ว (Rapid Diagnostic Test)

SCD การค้นหาผูป่้วยเชงิรกุโดยวธิพีเิศษ (Special Case Detection) ในประชากรกลุ่มเสีย่ง
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1.   เหตุผลควำมเป็นมำ

  ในอดตีโครงการควบคมุโรคไข้มาลาเรยีเป็นโครงการช�านญัพเิศษ (Specialized or Vertical 
Program) ซ่ึงด�าเนินการโดยหน่วยงานของกรมควบคุมโรคเป็นหลัก และได้มีการบูรณาการ
เฉพาะในบางพื้นที่และเฉพาะงานตรวจวินิจฉัยและรักษาให้กับงานบริการสาธารณสุขท่ัวไป 
(ระบบงานภายใต้ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั) จนสถานการณ์โรคไข้มาลาเรยีลดลงอย่างต่อเนือ่ง          
เหลอืพืน้ทีท่ีม่กีารแพร่เชือ้มาลาเรยีน้อยมากเมือ่เทียบกบัในอดีต จนสามารถเข้าสูโ่ครงการก�าจดั
โรคไข้มาลาเรียได้ดังในปัจจุบัน ประกอบกับบุคลากรที่มีความช�านาญเฉพาะโรคมีจ�านวนลดลง
จึงมีความจ�าเป็นต้องบูรณาการงานเข้ากับระบบสาธารณสุขทั่วไปเพิ่มยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้มี
แนวทางทีจ่ะกระจายงานเข้าสูร่ะบบการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่อกีด้วย การพฒันาศกัยภาพ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในระดับต�าบลและอ�าเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี        
ความรูค้วามเข้าใจและสามารถมบีทบาทมากขึน้จนด�าเนนิการจดัการแหล่งแพร่เชือ้ได้ด้วยตนเอง 
โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานของโครงการมาลาเรียภายใต้กรมควบคุมโรค 
ซึ่งจะท�าให้เกิดความยั่งยืนในการก�าจัดโรคไข้มาลาเรียและป้องกันไม่ให้การแพร่โรคเกิดขึ้นอีก
  ในปัจจุบันประเทศไทยได้เร่งรัดด�าเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้มาลาเรียโดยขยาย
มาตรการต่อโรคไข้มาลาเรียให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและพ้ืนท่ีเส่ียงท่ัวประเทศ ส่งผลให้
อุบัตกิารณ์โรคไข้มาลาเรยีลดลงอย่างมาก องค์การอนามัยโลกได้สนบัสนนุและส่งเสริมให้ประเทศ
ทีม่อัีตราอบุตักิารณ์โรคน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพนัคน ด�าเนนินโยบายการก�าจดัโรคไข้มาลาเรยี 
(Malaria Elimination) ซึ่งประเทศไทยมีอัตราอุบัติการณ์โรคน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันคน
ตัง้แต่ปี 2550 ถงึแม้ว่าจะมปัีญหาเชือ้มาลาเรยีดือ้ยารกัษา อย่างไรกต็ามประเทศไทยมศีกัยภาพ
ทีจ่ะด�าเนนิการก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีได้ ในปัจจบุนัมคีวามก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยใีนด้านการ
ควบคุมและป้องกันโรคท่ีเหมาะสม จึงสามารถด�าเนินงานก�าจัดโรคไข้มาลาเรียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังมีความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน             
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ที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศไทยท่ีร่วมแสดงจุดยืนที่ชัดเจน คือ การเข้ามาเป็นภาคี            
เครือข่ายการด�าเนินงาน การจัดท�าแผนงาน/โครงการฯ ภายใต้กรอบการด�าเนินงานก�าจัดโรคที่
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี การสนับสนุนงบประมาณ การแลกเปลี่ยน           
มุมมองทางด้านวชิาการพร้อมทัง้การมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นนโยบายการบรหิารจัดการและ
ด�าเนนิการให้เกดิความครอบคลุม เพ่ือให้ประชาชนทัง้ชาวไทยและต่างชาตสิามารถเข้าถงึบรกิาร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

  การก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีจะประสบผลส�าเรจ็ได้ต้องมนีโยบายและทศิทางการด�าเนนิงาน

ท่ีชัดเจนและผู้บริหารให้การสนับสนุน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยประเทศสมาชิก

องค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนนโยบายการก�าจัดโรคไข้มาลาเรียระหว่างการประชุมสมัชชา

อนามยัโลก (World Health Assembly) ครัง้ที ่66 ในปีพ.ศ. 2556 ส�าหรับภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก

นายกรัฐมนตรีไทยร่วมกับผู้น�าของประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงในการผลักดัน

นโยบายและสนับสนนุงบประมาณการก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีในทีป่ระชมุสดุยอดเอเชยีตะวนัออก 

(East Asia Summit) ครั้งที่ 9 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ในปีพ.ศ. 2557 นอกจากนี้การ

ก�าจดัโรคไข้มาลาเรยียงัเป็นเป้าหมายหนึง่ของการพัฒนาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development 

Goals -SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาต ิ(United Nations) พร้อมทัง้ประเทศไทย

มีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” น�าไปสู่การพัฒนาให้คน

ไทยมคีวามสขุและตอบสนองต่อการบรรลุซึง่ผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะพัฒนาคณุภาพชวีติ 

สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนัได้ในระบบเศรษฐกจิ ซึง่ความส�าเรจ็ในการก�าจดั

โรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว และลด

ความเหลื่อมล�้าในสังคมตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12
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2.	 	 	 แนวคิดหลักในกำรก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย

  การก�าจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นขบวนการด�าเนินงานเพื่อหยุดการแพร่เชื้อมาลาเรียใน

ขอบเขตพ้ืนที่ท่ีก�าหนด เช่น ขอบเขตกลุ่ม/หมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัดหรือประเทศ ซึ่งใน

แต่ละประเทศสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกจะ

ประเมินรับรองการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย (WHO Certification of Malaria Elimination)            

ในระดับประเทศเท่านั้น ส�าหรับในประเทศไทยการประเมินการก�าจัดโรคไข้มาลาเรียจะด�าเนิน

การในระดับอ�าเภอเป็นต้นไป (Verification of Sub-national Malaria Elimination)

  การควบคุมและก�าจัดโรคไข ้มาลาเรียนั้นเป ็นกิจกรรมซ่ึงมีความต ่อเนื่องกัน                               

หากสถานการณ์โรคลดลงและสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมให้มีการปรับรูปแบบการด�าเนินงาน

จากการควบคุมโรคไข้มาลาเรียมาเป็นการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย จ�าเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ 

(paradigm shift) ของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยอาศัยแนวคิดหลักที่ว่ากำรควบคุมโรค           

ไข้มำลำเรียนั้นให้เน้นการค้นหาโรค (disease) หรือผู้ป่วยที่แสดงอาการนั่นเอง และด�าเนินการ

เพือ่ลดภาระโรค (disease burden) ลง ในขณะท่ีกำรก�ำจดัโรคไข้มำลำเรยีนัน้มุง่เน้นทีจ่ะค้นหา      

เชื้อมาลาเรียหรืออีกนัยหน่ึงคือการติดเช้ือ (infection) เพื่อตัดวงจรการแพร่โรคอย่างเด็ดขาด           

ดังนัน้มาตรการต่างๆ จงึต้องเข้มข้นอยูใ่นขัน้ดเีลศิและสมบูรณ์ทัง้คณุภาพและปริมาณ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงานเฝ้าระวังโรคต้องสามารถบอกจุดที่มีเชื้อมาลาเรียหรือแหล่งแพร่เชื้อได้อย่างแม่นย�า

และรวดเรว็ การก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีจะเริม่ได้เมือ่การแพร่เชือ้อยูใ่นระดับต�า่ (รูปที ่1) การแพร่

เชื้อเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆ (focus) ไม่ใช่กระจายท่ัวประเทศ จุดการแพร่เชื้อเฉพาะที่มักเกิดจาก

พื้นท่ีที่มีการแพร่เช้ือมาลาเรียอยู่เดิม และในปัจจุบันองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดการแพร่เช้ือ

ยังมีอยู่ เช่น หมู่บ้านที่สภาพภูมิประเทศมีแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงพาหะ ซึ่งประชาชนมีโอกาสถูก

ยุงพาหะกัดกินเลือด
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  เป้าหมายของงานควบคุมและก�าจัดโรคไข้มาลาเรียตามระดับการแพร่เชื้อในพื้นที่มี           

ดังต่อไปนี้

  พื้นท่ีแพร่เชื้อมำลำเรียสูง (High transmission areas) คือพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมาลาเรีย

กระจายอยูท่ัว่ไปเป็นบรเิวณกว้าง เป้ำหมำยแรกในพืน้ทีน้ี่คอื ต้องลดจ�ำนวนป่วย จ�ำนวนตำย

และควำมรุนแรงของกำรแพร่เชื้อในพื้นที่นั้นๆ ให้ต�่าลง โดยกิจกรรมด�าเนินการประกอบด้วย 

การตรวจวินิจฉัยและรักษา การเฝ้าระวังโรค การป้องกันและควบคุมยุงพาหะ

  พืน้ท่ีแพร่เชือ้มำลำเรยีต�ำ่ (Low transmission areas) คือพืน้ทีท่ีม่กีารควบคมุมาลาเรยี

ได้ผลดี ท�าให้การแพร่เชื้อเหลือเพียงเป็นหย่อมๆ เช่น กลุ่มบ้าน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่

เช้ืออยู่ในระดับต�่าและสามารถระบุจุดที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อได้แน่นอน เป้ำหมำยในพื้นที่นี้คือ

ด�ำเนินกำรหยุดยั้งกำรแพร่เชื้อ กิจกรรมด�าเนินการประกอบด้วย การค้นหาผู้ป่วยมาลาเรียทั้ง

เชิงรับและเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ และให้การรักษา การควบคุมพาหะน�าโรค

และการมีระบบการเฝ้าระวังโรคที่เข้มแข็งและครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเสี่ยง

  พืน้ท่ีไม่มกีำรแพร่เชือ้มำลำเรยี (Non-transmission areas) คอืพ้ืนทีท่ีไ่ม่มกีารแพร่เชือ้

มาลาเรยีแล้ว (การแพร่เชือ้ถูกยบัยัง้ได้ส�าเร็จ) เป้ำหมำยในพืน้ทีน่ีค้อื กำรป้องกันไม่ให้กำรแพร่

เชื้อมำลำเรียกลับมำได้อีก โดยเฉพาะจากการน�าเชื้อเข้ามาในพื้นที่ (Imported case) พื้นที่ทั้ง

จังหวัดและอ�าเภอที่ปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นท่ีติดต่อกัน 3 ปีแล้วจึงสามารถประกาศ

เป็นพื้นที่ปลอดมาลาเรียได้
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รูปที่ 1 แนวคิดในโครงกำรควบคุมและก�ำจัดโรคไข้มำลำเรียตำมระดับกำรแพร่เชื้อ

แพร่เชื้อสูงแพร่เชื้อสูง แพร่เชื้อต�่ำแพร่เชื้อต�่ำ ไม่มีกำรไม่มีกำร
แพร่เชื้อแพร่เชื้อ

กำรตรวจวินิจฉัยและ

รักษำ

• เน้นการวินิจฉัยและ

รักษาที่ถูกต้องและ

รวดเรว็เพือ่ลดการตาย

• เพิ่มความครอบคลุม

ทุกกลุ่มประชากรใน

พื้นที่เสี่ยง

• ติดตามผู้ป่วยให้กิน

ยาให้ครบและติดตาม

ผลการรักษา

• เน้นการจัดการผู้

ป่วยติดเชื้อจากที่อื่น 

(Imported case)

กำรป้องกันและ

ควบคุมยุงพำหะ

• เน้นการลดอบุตักิารณ์ 

ของโรค

• เพิ่มความครอบคลุม

ในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม

• ด�าเนินการเฉพาะ

เมื่อมีการแพร่เชื้อกลับ

มาใหม่ 

กำรเฝ้ำระวังโรค • เน้นการค้นหาผู้ป่วย

เชิงรับ

• เน้นการประเมิน

สถานการณ์และ

จ�าแนกพื้นที่เสี่ยงและ

กลุ่มเสี่ยง

• เน้นการรายงาน 

การสอบสวนและ

การตอบโต้ที่รวดเร็ว

• เน้นการค้นหาผู้ป่วย

เชิงรุก เพือ่ค้นหาผูป่้วย 

ไม่แสดงอาการ

ในกลุ่มเสี่ยง

กำรก�ำจัดแหล่ง

แพร่เชื้อ

• สอบสวน ก�าจัดและ

เฝ้าระวังติดตามแหล่ง

แพร่เชื้อ

• ด�าเนินการเฉพาะ

เมื่อมีการแพร่เชื้อกลับ

มาใหม่

  การก�าจัดโรคไข้มาลาเรียต้องด�าเนินให้ครบทุกมาตรการและกิจกรรม ให้ครอบคลุมและ

มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กัน ตัวอย่างเช่น การเพิ่มความครอบคลุมการควบคุมยุงพาหะโดยใช้

มุง้ชุบสารเคมหีรอืการพ่นสารเคมชีนดิมฤีทธิต์กค้าง การให้บริการตรวจวนิจิฉยัและให้การรกัษา

จนหายขาด การเพิ่มศักยภาพระบบเฝ้าระวังโรค การรายงาน การสอบสวนและการตอบโต้ที่

รวดเร็ว การใช้ข้อมูลข่าวสารจากระบบเฝ้าระวังโรคเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการในชุมชน

เพิ่มเติมเพื่อก�าจัดแหล่งโรค การสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ เป็นต้น
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1 ช่วง พ.ศ. 2569-2567 เป็นการด�าเนินการป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นใหม่

3.	 	 	 ยุทธศำสตร์กำรก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย	พ.ศ.	2560-2569

  วิสัยทัศน์ (Vision)

  ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย (Malaria elimination) ภายในปี พ.ศ. 2567        

(ค.ศ. 2024)

  เป้าประสงค์ (Ultimate goal)

  ระยะกลำง: ประเทศไทยมีอ�าเภอ/เขตที่ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ของอ�าเภอ/เขตทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021)

  ระยะยำว: ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Elimination) ภายในปี      

พ.ศ. 25671 (ค.ศ. 2024)

  (รายละเอียดค�านิยามศัพท์ในภาคผนวก 10.1)

  พันธกิจ (Mission)

  1) ก�าจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษา

  2) เร่งรัดการก�าจัดโรคไข้มาลาเรียโดยใช้มาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

  3) เพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มประชากรเสี่ยง

  4) พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในและต่างประเทศ

ตำรำงที่ 1 เป้ำหมำยอ�ำเภอ/เขตที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ (จำกจ�ำนวนอ�ำเภอทั้งหมด 928 

อ�ำเภอรวมกรุงเทพมหำนคร 50 เขต)

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

ร้อยละและ

จ�านวนอ�าเภอ/

เขตที่ไม่มีผู้ป่วย

ติดเชื้อในพื้นที่

75

(696)

80

(743)

85

(789)

90

(836)

95

(882)

98

(910)

100

(928)

100

(928)

100

(928)

100

(928)
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  ยุทธศำสตร์ก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย พ.ศ. 2560-2569 ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559 มี 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 เร่งรัดก�ำจัดกำรแพร่เชื้อมำลำเรียในประเทศไทย

  เป็นยุทธศาสตร์หลักในการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 

1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากทุกภาคส่วนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถตอบโต้

สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 2) การเพิ่มศักยภาพและความครอบคลุมของ          

การให้บริการตรวจรักษาโรคไข้มาลาเรีย ทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถ

เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 3) การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ รวมถึงผู้ที่มีเชื้อมาลาเรียความ

หนาแน่นในกระแสเลอืดต�า่ โดยการค้นหาผูป่้วยเชงิรกุในประชากรกลุม่เสีย่งและในพืน้ทีแ่พร่เชือ้ 

4) เพิ่มความครอบคลุมของการใช้มาตรการต่างๆ ในการป้องกันควบคุมยุงพาหะ เช่น                 

การส่งเสริมการใช้มุ้งชุบสารเคมี การพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

มาลาเรียทั้งในพื้นที่แพร่เชื้อและพ้ืนที่แพร่เชื้อใหม่ และ 5) เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาเชื้อ

มาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษาหลายขนาน ดังนั้นต้องสร้างระบบเร่งรัดก�าจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยา

รักษา โดยเน้นการรับประทานยาให้ครบและติดตามผลการรักษาให้เข้มข้นขึ้น และจัดการกับ

เชื้อมาลาเรียดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาด้วย

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มำตรกำรและรูปแบบที่เหมำะสมในกำร

ก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย

  สิ่งส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การด�าเนินงานก�าจัดโรคไข้มาลาเรียประสบผลส�าเร็จนั้น 

จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องอาศยัการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลย ีนวตักรรม มาตรการ

และแนวทางด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียให้เหมาะสมกับแต่ละลักษณะ

พื้นที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการก�าจัดโรคไข้มาลาเรียให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ

มาลาเรียในสาขาต่างๆ นอกจากนั้นมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการมีการ

ก�ากบั ตดิตามและประเมนิผลการก�าจดัโรคไข้มาลาเรยี ซึง่สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ทัง้ในหน่วย

งานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีเครือข่ำยระดับประเทศและระดับ

นำนำชำติเพื่อขับเคลื่อนงำนก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย

  การสร้างความร่วมมอืกนัระหว่างเครอืข่ายทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศมคีวาม

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการด�าเนินงานก�าจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย ต้องอาศัย

ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและในประเทศเพ่ือนบ้านทีม่แีนวชายแดนติดต่อ

กับประเทศไทยกิจกรรมการด�าเนินงาน จึงจ�าเป็นต้องมีการวางแนวทางการท�างานร่วมกัน โดย

เน้นการผลักดันนโยบายให้นโยบายก�าจัดไข้มาลาเรียเป็นวาระแห่งชาติ ให้เกิดกลไกการด�าเนิน

งานในระดับประเทศ ระหว่างประเทศและแนวชายแดนด้วยวิธีการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ ผ่านกลไกการประชุมระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่ส�าคัญ คือ มีการด�าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนของแผนงาน

ก�าจัดโรคไข้มาลาเรียต่อไป

  ยุทธศำสตร์ที ่4 ส่งเสรมิให้ประชำชนมศีกัยภำพในกำรดแูลตนเองจำกโรคไข้มำลำเรยี

  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนมีความส�าคัญเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรม

ที่ถูกต้อง เหมาะสมในการป้องกันตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้ปลอดจากโรคไข้มาลาเรียและ

เน้นความยั่งยืนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชน ตลอดจนเสริม

สร้างศักยภาพในการเรียนรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียส�าหรับเยาวชนในโรงเรียน นอกจากนั้นการมี

ส่วนร่วมของชุมชนยังเป็นหัวใจหลักของการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย ซึ่งต้องการความร่วมมือ ผลัก

ดนัและคงความส�าเรจ็ให้คงอยูใ่นระยะยาว การสร้างเครอืข่ายด�าเนนิงานจะท�าให้การขบัเคลือ่น

เป็นไปได้อย่างมรีะบบและประสทิธภิาพ มกีารแบ่งสรรการด�าเนนิงานตามศกัยภาพ รวมทัง้การ

พฒันาเพิม่เตมิให้ชมุชนมศีกัยภาพมากขึน้ การส่งเสรมิให้มชีมุชนต้นแบบ จะช่วยให้การขบัเคลือ่น

ชุมชนเป็นไปได้อย่างราบรื่น

  เป้าหมายการกำาจัดโรคไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2560-2564

  1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียให้เหลือไม่เกิน 0.20 ต่อประชากรพันคนในปี พ.ศ.

2564

  2. ลดอัตราตายด้วยโรคไข้มาลาเรียไม่ให้เกิน 0.01 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2564

  3. เพิม่อ�าเภอ/เขตทีไ่ม่มกีารแพร่เชือ้มาลาเรียให้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ในปี พ.ศ. 2564

(882 อ�าเภอ/เขต จาก 928 อ�าเภอ/เขต)

  4. ป้องกันไม่ให้มีการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดโรคไข้มาลาเรีย
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2 โดยการตัดสินระยะพ้ืนที่จากข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซ่ึงการตัดสินจะท�าในช่วงเดือนกันยายน        

ของทุกปี และใช้ผลการตัดสินนี้ส�าหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป

4.	 	 	 กำรจัดแบ่งพื้นที่ในกำรปฏิบัติงำน	(Area	Stratification)

  การแบ่งพืน้ทีเ่พือ่การปฏบัิตงิานก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่เนือ่งจาก
มาตรการในการก�าจดัเชือ้มาลาเรยีทีไ่ด้ผลจะมวีธิกีารด�าเนนิงานท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะการแพร่
เชือ้มาลาเรยีในแต่ละพืน้ที ่การแบ่งพืน้ทีป่ฏบิตังิานใช้ข้อมลูทางด้านระบาดวทิยา การสอบสวน
โรคและข้อมูลยุงพาหะหรือสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคไข้มาลาเรียส�านัก
โรคตดิต่อน�าโดยแมลง และจะมกีารปรบัพ้ืนทีก่ารด�าเนินงานให้สอดคล้องกบับริบทของพ้ืนท่ีทกุปี2 
โดยพื้นที่ในการปฏบิตังิานก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดบักลุม่/หมูบ้่านและ
ระดบัอ�าเภอ/เขต

  กำรจัดแบ่งพื้นที่ในระดับกลุ ่ม/หมู ่บ ้ำนเพื่อด�ำเนินมำตรกำร/กิจกรรมก�ำจัด                 
โรคไข้มำลำเรีย แบ่งได้ดังนี้
  4.1 กลุ่ม/หมู่บ้ำนเร่งรัดก�ำจัดกำรแพร่เชื้อ (หมู่บ้ำน A)
	 				 กลุ่ม/หมู่บ้านแพร่เช้ือ (A1 หรือ Active) หมายถึง กลุ่ม/หมู่บ้านที่มีผู้ป่วย           
ติดเชื้อในหมู่บ้ำนในปีปัจจุบัน
	 				 กลุม่/หมูบ้่านท่ีหยดุการแพร่เชือ้ (A2) หมายถึง กลุม่/หมูบ้่านทีไ่ม่มผีูป่้วยติดเช้ือ
ในหมู่บ้ำนแล้ว แต่ยังไม่ครบ 3 ปีติดต่อกัน
  4.2 กลุ่ม/หมู่บ้ำนป้องกันกำรกลับมำแพร่เชื้อใหม่ (กลุ่ม/หมู่บ้ำน B)
	 				 กลุ่ม/หมู่บ้านไม่มีการแพร่เชื้อ-เสี่ยงสูง (B1) หมายถึง กลุ่ม/หมู่บ้านที่ไม่มีผูป่้วย
ติดเชื้อในกลุ่ม/หมู่บ้านอย่ำงน้อย 3 ปีติดต่อกันและส�ำรวจพบยุงพาหะหลักหรือยุงพาหะรอง             
ตัวเต็มวัยหรือลูกน�้าหรือมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของยุงพาหะหลัก หรือ                
ยุงพาหะรอง
	 				 กลุม่/หมูบ้่านไม่มกีารแพร่เชือ้-เสีย่งต�า่ (B2) หมายถงึ หมูบ้่านทีไ่ม่มผีูป่้วยตดิเชือ้
ในกลุ่ม/หมู่บ้านอย่ำงน้อย 3 ปีตดิต่อกนัและไม่พบยงุพำหะ หรอืสภาพภมูปิระเทศไม่เหมาะสม
ต่อการแพร่พันธ์ุของยงุพาหะหลกัหรอืยงุพาหะรอง โดยพืน้ทีน่ีจ้ะนบัรวมพืน้ทีท่ีม่กีารผสมผสาน
งานเข้าสู่ระบบสาธารณสุขทั่วไปแล้ว

       กำรจดัแบ่งพืน้ทีใ่นระดบักลุม่/หมู่บ้ำนต้องด�ำเนินกำรทกุปี กรณีทีม่กีำรยนืยัน

กำรแพร่เชือ้กลับมำใหม่ในกลุ่ม/หมูบ้่ำน A2 หรอื B ต้องด�ำเนนิกำรตอบโต้สถำนกำรณ์อย่ำง

เร่งด่วนและเปลี่ยนเป็นกลุ่ม/หมู่บ้ำน A1 ในปีถัดไป
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3 Case Investigation Survey
4 Special Case Detection

5.	 	 	 กำรเฝ้ำระวงั	ป้องกนั	และควบคุมโรคเพือ่กำรก�ำจดัโรคไข้มำลำเรีย

  5.1 กำรค้นหำผู้ป่วย (Case Detection)

     ในการก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีให้ส�าเรจ็ จ�าเป็นต้องค้นหาผู้ติดเชือ้ในชุมชนเพ่ือตัดวงจร

การแพร่เชื้อโดยต้องค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งการค้นหาผู้ป่วยเชิงรับและเชิงรุก

     กำรค้นหำผู้ป่วยเชิงรับ (Passive Case Detection: PCD) ในสถานบริการ

สาธารณสขุ ได้แก่ มาลาเรยีคลนิกิ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล โรงพยาบาลสงักดัรฐั รวมทั้ง

โรงพยาบาลเอกชน สถานบริการตรวจรักษาโรคเอกชนที่มีแพทย์ปฏิบัติงานประจ�าและ           

สถานบริการภาคประชาสังคม โดยสถานบริการเหล่านี้ต้องท�าหน้าที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและ

รักษาผู้ติดเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็วและต้องง่ายต่อการเข้าถึง ในกรณีพื้นที่ห่างไกลอาจจ�าเป็น

ต้องพิจารณาจัดตั้งมาลาเรียชุมชน มาลาเรียชุมชนชายแดน ตามความเหมาะสมของพื้นที่

     กำรค้นหำผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Detection: ACD) เป็นกิจกรรมท่ีมี          

ความจ�าเป็นในการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย เป็นการค้นหาผู้ป่วยนอกสถานบริการสาธารณสุข         

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกรณีดังนี้

     1. Reactive Case Detection: RACD (หรอืทีเ่รยีกว่า CIS3) หมายถงึ การเจาะเลอืด 

ประชากรเมื่อพบผู้ป่วยในหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อหรือไม่มีการแพร่เชื้อแต่มียุงพาหะ (พื้นที่ A1/

A2/B1) ให้เจาะเลือดผู้อาศัยอยู่ในบ้านผู้ป่วย และเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่รอบบ้านผู้ป่วยทุกคน

อย่ำงน้อย 50 รำยหรือไม่น้อยกว่ำ 10 หลังคำเรือนภำยในรัศมี 1-2 กิโลเมตร และให้             

เจาะเลือดผู้ที่เดินทางไปท�ากิจกรรมหรือพักค้างแรมร่วมกับผู้ป่วยทุกคน โดยให้ด�าเนินการ          

เมื่อพบผู้ป่วยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

     2. Proactive Case Detection: PACD (หรอืทีเ่รยีกว่า SCD4) หมายถงึ การเจาะเลอืด 

ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อ (พื้นที่ A1/A2) หรือผู้ที่เคยเดินทางเข้าไปใน

พื้นที่เสี่ยงในเวลากลางคืนภายใน 2 สัปดาห์ ให้เจาะเลือดประชากรทุกคนที่เข้ำเกณฑ์ดังกล่ำว



คู่มือการกำาจัดโรคไข้มาลาเรีย
สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขระดับตำ�บลและอำ�เภอ 11

  5.2 กำรสอบสวนผู้ป่วยเฉพำะรำย (Case Investigation: CI)

     ในการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย ผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียทุกรายต้องได้รับการสอบสวน   

ทางระบาดวิทยาภายใน 3 วัน เพื่อระบุแหล่ง/ชนิดการติดเชื้อ สาเหตุการเกิดโรค รวมถึงปัจจัย

ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่เชื้อ ส�าหรับเป็นแนวทางในการด�าเนินการควบคุมและก�าจัดโรค        

(ดูรายละเอียดการตัดสินชนิดของการติดเชื้อในหัวข้อ 5.3)

  5.3 กำรตัดสินชนิดของกำรติดเชื้อ (Case Classification)

     การตดัสินชนดิของการตดิเชือ้ ด�าเนนิการเพือ่ให้ทราบแหล่งของการติดเชือ้ว่าผูป่้วยตดิเชือ้ 

มาจากทีไ่หน เพือ่ให้สามารถด�าเนนิการตอบโต้ได้อย่างเหมาะสม ชนดิของการติดเชือ้แบ่งได้ดังนี้

     A =  Indigenous case หมายถึง ผู้ป่วยติดเช้ือในกลุ่ม/หมู่บ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่

ขณะติดเชื้อ

     B =  Imported case หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อมาจากพื้นที่อื่น ทั้งนี้ให้ระบุแหล่งติด

เชื้อถึงระดับกลุ่ม/หมู่บ้าน (หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ประเทศ) 

        Bx  หมายถึง  ติดเชื้อจากหมู่บ้านอื่น แต่อยู่ภายในต�าบลเดียวกัน

        By  หมายถึง  ติดเชื้อจากต�าบลอื่น แต่อยู่ภายในอ�าเภอเดียวกัน 

        Bz  หมายถึง  ติดเชื้อจากอ�าเภออื่น แต่อยู่ภายในจังหวัดเดียวกัน 

        Bo  หมายถึง  ติดเชื้อจากจังหวัดอื่น

        Bf   หมายถึง  ติดเชื้อจากต่างประเทศ ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด

     C = Relapse case หมายถึง ผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคไข้มาลาเรียมาก่อน และมีไข้    

กลับมาอีกโดยพิสจูน์ได้แน่นอนว่าไม่ได้ตดิเชือ้ใหม่ หรือผูป่้วยทีพ่กัอาศยันอกพืน้ทีม่กีารแพร่เชือ้ 

(การตัดสินชนิดนี้ใช้เฉพาะเชื้อ Plasmodium vivax และ Plasmodium ovale เพราะมีเชื้อ

ระยะแฝงในตับ)

     D = Induced case หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อเนื่องจากได้รับเชื้อมาลาเรียจากการ  

รับเลือด

     E = Introduced case หมายถงึ ผูป่้วยติดเชือ้ในพ้ืนทีซ่ึ่งมข้ีอมลูยนืยนัว่า เป็นการ

ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ไปรับเชื้อจากพื้นที่อื่นเข้ามา (Imported cases)

     F = Unclassified case หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรียที่สอบประวัติแล้วไม่

สามารถตัดสินได้ว่าเป็นผู้ป่วยมาลาเรียรายใหม่ชนิด A, B, C, D หรือ E 

     G = Uninvestigated case หมายถึง ผู้ป่วยรายที่เจ้าหน้าที่ไปสอบประวัติแต่ไม่

พบตัว หรือไม่ได้สอบประวัติ
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  5.4 กำรสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ (Foci Investigation : FI)

     เป็นการประมวลข้อมลูทางด้านระบาดวทิยา กฏีวทิยา สงัคมวทิยาและผลการด�าเนนิ

มาตรการต่างๆที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและลักษณะของการแพร่โรค ส�าหรับใช้ในการ

วางแผน และก�าหนดวิธีการควบคุมและก�าจัดมาลาเรียในพื้นที่ให้เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) ยืนยันการพบผู้ป่วยมาลาเรีย 2) ยืนยันผลการสอบสวนขั้นต้น 3) ทราบรายละเอียดและ

ปัจจัยเพิ่มเติมที่ท�าให้เกิดการแพร่โรค และ 4) ยืนยันการแพร่เชื้อและบอกลักษณะการแพร่เชื้อ

การสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดท่ีมีอยู่จากรายงานและด�าเนินการส�ารวจ

ใหม่เพิม่เตมิทัง้ด้านยงุพาหะ สิง่แวดล้อม และเจาะเลอืดหมู่พ้ืนทีท่ีไ่ด้สอบสวนแหล่งแพร่เช้ือแล้ว 

รวมทั้งมีข้อมูลทางระบาดวิทยาและกีฏวิทยาพอเพียง อย่างไรก็ตามหากพบว่าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาไม่ต้องสอบสวนซ�้า การสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อประกอบด้วย

     •  การเจาะเลือดหมู่ (Mass Blood Survey: MBS) หมายถึง เจาะเลือดประชากร

ทุกคนในหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน เพื่อประเมินสถานการณ์โรค และเพื่อค้นหาผู้ป่วย

ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ 

     •  การส�ารวจด้านยุงพาหะให้ด�าเนินการส�ารวจทั้งยุงก้นปล่องตัวเต็มวัยและลูกน�้า

     •  การควบคมุยงุพาหะ ให้ด�าเนนิการเมือ่ผลการสอบสวนยนืยนัการแพร่เช้ือในพ้ืนที่

กิจกรรมการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ผู้ที่มีความช�านาญด้านกีฏวิทยาและ

ระบาดวิทยา จึงต้องอาศัยบุคลากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง การสอบสวนแหล่ง

แพร่เชื้อให้ด�าเนินการตามล�าดับความส�าคัญของพื้นที่ ดังนี้

     •  กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อในหมู่บ้านไม่มีการแพร่เชื้อ (หมู่บ้าน B) จะต้องด�าเนินการ

สอบสวนแหล่งแพร่เชือ้อย่างเร่งด่วน เมือ่สอบสวนผู้ป่วยซ�า้แล้วพบว่าเป็นผู้ป่วย

ติดเชื้อในพื้นที่

     •  พื้นที่ A1 A2 ที่ด�าเนินมาตรการทุกอย่างแล้วแต่ผู้ป่วยมาลาเรียไม่ลดลงในระยะ

เวลาที่ควร ต้องท�าการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ
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  5.5 กำรตัดสินแหล่งแพร่เชื้อ (Foci Classification)

     เป็นการจ�าแนกแหล่งแพร่เชื้อออกเป็น 4 ชนิดตามระดับของการแพร่เชื้อ (รูปที่ 2) 

โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ จากการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ

     การจัดแบ่งแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรียเพื่อด�าเนินโครงการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย          

(Malaria foci classification for elimination purpose) ขึ้นอยู่กับแนวคิดว่าภายหลังจาก

ความส�าเรจ็ของการโครงการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ระดับการแพร่เชือ้จะลดลงและพบการแพร่

เชือ้เกิดขึน้เฉพาะที ่หรอืเป็นหย่อมๆ (Focus) และไม่ใช่กระจายทัว่ทัง้พ้ืนที ่จุดการแพร่เชือ้เฉพาะ

ท่ีมกัเกดิจากพืน้ทีท่ีม่กีารแพร่เชือ้มาลาเรยีอยูเ่ดมิในอดีตและในปัจจุบนั องค์ประกอบทีส่่งเสริม

ให้เกิดการแพร่เช้ือยังมีอยู่ เช่น หมู่บ้านท่ีสภาพภูมิประเทศมีแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงพาหะ             

ซึง่ประชาชนมโีอกาสถกูยงุพาหะกดักนิเลอืด เมือ่ได้ด�าเนนิการก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีไปจนประสบ

ความส�าเรจ็จะพบว่าแหล่งแพร่เชือ้จะถูกก�าจดัไปในทีส่ดุ ในทางตรงข้ามพืน้ทีท่ีก่ารแพร่เชือ้หยุด

ยั้งไปแล้วหากสภาพพื้นที่ยังเอื้ออ�านวย เช่น ยังมียุงพาหะและมีผู้ป่วยติดเชื้อจากท่ีอ่ืนเข้ามาก็

อาจจะพบการแพร่เชื้อกลับมาใหม่ได้เช่นกัน

     การสอบสวนแหล่งแพร่เชือ้ในแต่ละครัง้ จะได้ผลการตดัสนิชนดิแหล่งแพร่เชือ้ซึง่จะ

น�าไปใช้ในการจัดแบ่งหรือปรับระยะพื้นที่ประจ�าปีต่อไป ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกันระหว่าง

การตัดสินแหล่งแพร่เชื้อและการแบ่งระยะพื้นที่ในข้อ 4.1
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พบผู้ป่วยติดเชื้อในกลุ่ม/หมู่บ้ำน

Active  focus 
(A1)

- มผีูป่้วยตดิเชือ้ใน

กลุ่ม/หมู่บ้ำนในปี

ปัจจุบัน

Residual 
non-active 
focus (A2)

- ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ 

ในกลุ ่ม/หมู ่บ ้ำน  

แต่ยังไม่ครบ 3 ปี

ติดต่อกัน

Cleared focus 
but receptive 

(B1)

- ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ

ในกลุ ่ม/หมู ่บ ้ำน

ครบ 3 ปี ติดต่อกัน

- พบยุงพำหะ/ 

สิง่แวดล้อมเหมำะสม 

กับยุงพำหะ

Cleared focus 
but not receptive 

(B2)

- ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ

ในกลุ ่ม/หมู ่บ ้ำน

ครบ 3 ปี ติดต่อกัน

- ไม่พบยุงพำหะ/ 

ไม่มีสิ่งแวดล้อม

เหมำะสมกบัยุงพำหะ

รูปที่ 2 การตัดสินแหล่งแพร่เชื้อ

ค�ำจ�ำกัดควำมของแหล่งแพร่เชื้อแต่ละชนิด มีดังนี้

- Active focus (หมูบ้่ำน A1) หมายถงึ กลุม่/หมูบ้่านทีม่ผีูป่้วยตดิเชือ้ในหมูบ้่านในปีปัจจบัุน

- Residual non-active focus (หมู่บ้ำน A2) หมายถึง กลุ่ม/หมู่บ้านที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อใน

หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบ 3 ปีติดต่อกัน 

- Cleared focus and receptive (หมูบ้่ำน B1) หมายถึง กลุ่ม/หมูบ้่านทีไ่ม่มผู้ีป่วยติดเชือ้

ในหมู่บ้านครบ 3 ปีติดต่อกัน และพบยุงพาหะหรือมีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับยุงพาหะ

- Cleared focus but not receptive (หมู่บ้ำน B2) หมายถึง กลุ่ม/หมู่บ้านที่ไม่มีผู้ป่วย

ติดเช้ือในหมู่บ้านครบ 3 ปีติดต่อกัน และไม่พบยุงพาหะหรือไม่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับ     

ยุงพาหะ
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6.			 	 มำตรกำรแจ้งเตอืน	สอบสวน	และตอบโต้โรคไข้มำลำเรีย	
   (มาตรการ 1-3-7)

  ระบบเฝ้าระวงัโรคเป็นมาตรการหลกัท่ีใช้ส�าหรบัการก�าจดัโรคไข้มาลาเรยี ระบบเฝ้าระวงั

โรคท่ีดจีะต้องท�าให้สามารถควบคมุโรคได้อย่างรวดเรว็ ทนัเวลา ดงันัน้จงึมกีารก�าหนดมาตรการ

เฝ้าระวัง และตอบโต้ต่อโรคไข้มาลาเรีย หรือ “มำตรกำร 1-3-7” เพื่อให้ด�าเนินงานอย่างเป็น

ระบบ และมีประสิทธิภาพดังนี้ (รูปที่ 3)

มำตรกำร 1 วัน: กำรแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคไข้มำลำเรีย ต้องด�ำเนินกำรภำยใน 1 วัน

  เมือ่ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรยีทัง้จากการค้นหาผูป่้วยเชงิรกุและเชงิรบัเจ้าหน้าทีข่อง

สถานบรกิารตรวจรกัษานัน้ๆจะต้องลงข้อมลูรายละเอยีดของผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียทกุรำยลงใน

ระบบรายงานมาลาเรียออนไลน์หรือระบบรายงานปกติของสถานบริการนั้นๆ ภำยใน 1 วันนับ

ตั้งแต่วันที่ตรวจพบผู้ป่วยและจะต้องแจ้งทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance 

Rapid Response Team: SRRT) หรือหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อ (Communica-

ble Disease Control Unit: CDCU) เพื่อด�าเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายให้เร็วที่สุด

  แบบรำยงำนทีใ่ช้: รายงานรว. 1 ของส�านกัโรคติดต่อน�าโดยแมลงหรอืแบบรายงานผู้ป่วย

ของส�านักระบาดวิทยา (รง. 506)

มำตรกำร 3 วัน: กำรสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้มำลำเรียเฉพำะรำยต้องด�ำเนินกำรภำยใน 3 วัน

  เมือ่ได้รบัรายงานผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยี เจ้าหน้าทีผู่ด้�าเนนิการสอบสวน (ทมี CDCU/SRRT) 

จะต้องสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย (CI) ภำยใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบผู้ป่วยเพื่อตัดสิน

ชนิดของการติดเชื้อว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในกลุ่ม/หมู่บ้าน (Indigenous cases) หรือติดเชื้อจาก

กลุม่/หมูบ้่านอืน่ (Imported cases) และตดิเชือ้มาจากทีไ่หน ซ่ึงใช้เกณฑ์การตัดสินจากข้อ 5.3 

และให้ระบุสถำนที่/แหล่งติดเชื้อในเบื้องต้นเพื่อสามารถด�าเนินการควบคุม/ก�าจัดโรคได้

  กรณีพบผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยีทีห่น่วยบรกิารเชงิรบั ให้ผูร้บัผดิชอบของหน่วยบรกิารนัน้ๆ 

ด�าเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายทันท ีหรือหากไม่สามารถด�าเนินการได้ให้แจ้งทีม CDCU/

SRRT ในพื้นที่นั้นๆ โดยเร็วที่สุด เพื่อด�าเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย ส�าหรับผู้ป่วยที่ตรวจ

พบโดยหน่วยงานอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น ทหาร ต�ารวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่

ป่าไม้หรืออุทยาน ภาคประชาสังคม (Civil Society Organization: CSO) ภาคเอกชน               

ค่ายอพยพ เป็นต้น ให้ด�าเนินการเช่นเดียวกัน
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  แบบรำยงำนที่ใช้: แบบรายงานรว. 3 ของส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลงหรือแบบรายงาน

สอบสวนโรคของส�านักระบาดวิทยา

  กำรรำยงำน: เมื่อเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการสอบสวนเฉพาะรายเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งส�าเนา

รายงานการสอบสวนเฉพาะรายให้ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ     

เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย (ระบบรายงานมาลาเรียออนไลน์ 5) 

กรณีที่พบว่าผู้ป่วยติดเช้ือจากพื้นท่ีอ่ืนๆนอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่

ติดเชื้อนั้น โดยวิธีการที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงานนั้นได้ด�าเนินการตามมาตรการ

ที่เหมาะสมต่อไป

มำตรกำร 7 วัน: กำรสอบสวนแหล่งแพร่เชือ้และตอบโต้เพือ่ก�ำจดัโรคไข้มำลำเรยีต้องด�ำเนนิ

กำรภำยใน 7 วัน

  เมือ่ด�าเนนิการสอบสวนผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยีเฉพาะรายและตัดสนิชนดิของการติดเชือ้ว่า

เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในกลุ่ม/หมู่บ้าน (Indigenous case: A) หรือ ติดเช้ือจากกลุ่ม/หมู่บ้านอื่น 

(Imported case: B) และทราบแหล่งติดเชื้อ (กรณีตัดสินชนิดการติดเชื้อเป็น C D F ไม่ต้อง

ด�าเนินการ หรือกรณีตัดสินเป็น E ให้ด�าเนินการเหมือน A) ทีม CDCU/SRRT จะต้องด�าเนินการ

ควบคุมโรคภายใน 7 วันนับจากวันท่ีตรวจพบผู ้ป่วย โดยด�าเนินการตามลักษณะพื้นที่                     

ดังต่อไปนี้

1. กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้มำลำเรียในหมู่บ้ำน A1/A2 ให้ด�าเนินการดังนี้

 •  กำรสอบสวนผูป่้วยเฉพำะรำย ด�าเนนิการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายซ�า้เมือ่จ�าเป็นหรือมี

ความสงสัยเท่านั้น

 •  กำรเจำะเลือด ต้องด�าเนินการเจาะเลือดเพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในหมู่บ้านนั้นๆ โดยให้

เจาะเลอืดผูอ้าศัยอยูใ่นบ้านผูป่้วย ผูท่ี้ไปพกัค้างคนืหรอืไปร่วมท�ากจิกรรมกบัผูป่้วยทกุคน 

และเพื่อนบ้านท่ีอาศัยอยู่รอบบ้านผู้ป่วยทุกคนอย่ำงน้อย 50 รำยหรือไม่น้อยกว่ำ 10 

หลังคำเรือนภำยในรัศมี 1-2 กิโลเมตร ส�าหรับรายที่เจาะเลือดไปแล้วในระยะเวลาน้อย

กว่า 1 สัปดาห์ ไม่ต้องเจาะเลือดซ�้า

   แบบรำยงำนที่ใช ้แบบรายงานรว. 1 ของส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลงหรือแบบรายงาน

การเจาะเลือดของทีม CDCU/SRRT

5 Malaria Online: http://malaria.ddc.moph.go.th
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 •  กำรควบคมุยงุพำหะ อนัดบัแรกให้ด�าเนนิการชบุมุง้ด้วยสารเคมท้ัีงกลุ่มบ้าน/หมูบ้่านเพ่ือ

ควบคุมยุงพาหะและหยุดยั้งการแพร่เชื้อใหม่ แต่ถ้าหากไม่สามารถใช้วิธีการชุบมุ้งด้วย

สารเคมีได้ให้แจกมุง้ชบุสารเคมชีนดิออกฤทธิย์าวนาน (LLIN6) หากไม่สามารถด�าเนนิการ

แจกมุ้งได้ให้พ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง (Indoor Residual Spraying) เป็นอันดับ

สุดท้าย 

   แบบรำยงำนที่ใช้ แบบรายงานคม. 4 ของส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง

 •  การเผยแพร่ความรูเ้พือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ชีแ้จงและเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ โดยเน้นการ

ตรวจเร็วรักษาเร็ว การรับประทานยาครบ การมาตรวจติดตามผลการรักษาตามนัด และ

การป้องกันตนเองไม่ให้ถกูยงุกดั เช่นการนอนในมุง้ชบุสารเคม ีการใช้สารทากันยงุ ให้กบั

กลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับบริบทของหมู่บ้านนั้นๆ

 •  การรายงาน เมือ่ทีม CDCU/SRRT ด�าเนนิกิจกรรมการตอบโต้ตามทีก่�าหนดเสรจ็เรยีบร้อย

แล้วให้ส่งส�าเนารายงานฯให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงหรือส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

2. กรณพีบผูป่้วยโรคไข้มำลำเรยีในหมูบ้่ำน B1 และสอบสวนพบว่ำผูป่้วยติดเช้ือต่ำงหมูบ้่ำน 

ให้ด�าเนินการดังนี้

 •  กำรสอบสวนผู้ป่วยเฉพำะรำย ต้องด�าเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายซ�้าทุกราย เพื่อ

ยืนยันแหล่งที่ผู้ป่วยติดเชื้อ

 •  กำรเจำะเลือด ต้องด�าเนินการเจาะเลือดเพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในหมู่บ้านนั้นๆ โดยให้

เจาะเลือดผู้อาศัยอยู่ในบ้านผู้ป่วย และเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่รอบบ้านผู้ป่วยทุกคน        

อย่ำงน้อย 50 รำยหรือไม่น้อยกว่ำ 10 หลังคำเรือนภำยในรัศมี 1-2 กิโลเมตรควรเน้น

กลุ่มเสี่ยงและ/หรือผู้ท่ีร่วมเดินทางไปกับผู้ป่วยนั้นๆ ส�าหรับรายที่เจาะเลือดไปแล้วใน

ระยะเวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์ไม่ต้องเจาะเลือดซ�้า

   แบบรำยงำนที่ใช ้แบบรายงานรว. 1 ของส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลงหรือแบบรายงาน

การเจาะเลือดของทีม CDCU/SRRT

   หำกท�ำกำรสอบสวนผู้ป่วยรำยเดิม (Index Case) ซ�้ำแล้ว พบว่ำติดเชื้อที่อื่นให้แจ้ง

แหล่งแพร่เช้ือที่ได้จำกกำรสอบสวนคร้ังนี้ให้ศูนย์ระบำดอ�ำเภอทรำบ เพื่อด�ำเนินกำรก�ำจัด

แหล่งแพร่เชื้อต่อไป

6 Long-Lasting Insecticidal Net
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 •  กำรควบคุมยุงพำหะ ไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการ หากผลการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายซ�้า

ยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อจากต่างหมู่บ้านจริง

 •  กำรเผยแพร่ควำมรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชี้แจงและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โดยเน้น

การตรวจเรว็รกัษาเรว็ การมาตรวจตดิตามผลการรักษาตามนดัเพ่ือประเมนิผลการรักษา 

และการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เช่นการนอนในมุ้งชุบสารเคมี การใช้สารทากันยุง 

ให้กบัประชากรกลุม่เสีย่งในหมูบ้่าน โดยใช้ช่องทางทีเ่หมาะสมกบับรบิทของหมูบ้่านนัน้ๆ

 •  กำรรำยงำน เมือ่ทมี CDCU/SRRT ด�าเนนิกจิกรรมการตอบโต้ตามทีก่�าหนดเสรจ็เรยีบร้อย

แล้วให้ส่งส�าเนารายงานฯให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงหรือส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

3. กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้มำลำเรียในหมู่บ้ำน B1/B2 และสอบสวนพบว่ำผู้ป่วยติดเช้ือใน

หมู่บ้ำน ให้ด�าเนินการดังนี้

 •  กำรสอบสวนผูป่้วยเฉพำะรำย ต้องด�าเนนิการสอบสวนเฉพาะรายซ�า้ทกุรำย เพ่ือยนืยนั

 •  กำรสอบสวนแหล่งแพร่เชือ้ (FI) หากผลจากการสอบสวนเฉพาะรายซ�า้ สงสัยว่าเป็นการ

ติดเชื้อในหมู่บ้าน ให้ด�ำเนินกำรสอบสวนแหล่งแพร่เชื้ออย่ำงเร่งด่วน ซึ่งประกอบด้วย

กิจกรรมดังนี้

   ก.  ทบทวนสถานการณ์โรค และผลการควบคุมโรคในอดีต

   ข.  การเจาะเลือดหมู่ (Mass Blood Survey: MBS) ให้เจาะเลือดประชาชนทุกคนทั้ง

หมูบ้่าน (กลุม่บ้าน) รายทีเ่จาะเลอืดไปแล้วในระยะน้อยกว่า 1 สัปดาห์ไม่ต้องเจาะเลอืดซ�า้

   แบบรำยงำนที่ใช้ แบบรายงานรว. 1 ของส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลงหรือแบบรายงาน

การเจาะเลือดของทีม SRRT

   ค.  การส�ารวจทางกฏีวทิยา ประสานงาน/ขอรับการสนบัสนนุจากสคร./ศตม.7 และด�าเนนิ

การตามคู่มือการเฝ้าระวังพาหะน�าโรคของส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง กรมควบคุมโรค 

 •  กำรควบคุมยุงพำหะ จะด�ำเนินกำรเมื่อผลกำรสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อยืนยันว่ำเป็น

แหล่งแพร่เช้ือใหม่ (New foci) ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมการควบคุมยุงพาหะให้ท�าเช่น

เดียวกับในหมู่บ้าน A ทันที

7 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค/ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง
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 •  กำรเผยแพร่ควำมรู้เพ่ือปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม จดัท�าและเผยแพร่ข้อมลูอย่างเร่งด่วนใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่นการเกิดระบาดของโรคไข้มาลาเรียในหมู่บ้าน การปฏิบัติตนเพื่อ

ป้องกันโรคไข้มาลาเรียในช่องทางที่หลากหลายและบ่อยครั้ง เพื่อท�าความเข้าใจกับ

ประชาชนในหมู่บ้านไม่ให้ตื่นตระหนก

 •  กำรรำยงำน เมือ่ทมี CDCU/SRRT ด�าเนนิกจิกรรมการตอบโต้ตามทีก่�าหนดเสรจ็เรยีบร้อย

แล้วให้ส่งส�าเนารายงานฯให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงหรือส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

   หำกผลกำรสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อยืนยันว่ำติดเช้ือจำกที่อื่น ให้แจ้งแหล่งแพร่เช้ือที่

ได้จำกกำรสอบสวนครัง้นีใ้ห้ศนูย์ระบำดอ�ำเภอทรำบ เพือ่ด�ำเนนิกำรก�ำจดัแหล่งแพร่เชือ้ต่อไป

4.  กรณพีบผูป่้วยโรคไข้มำลำเรยีในหมูบ้่ำน B2 และสอบสวนพบว่ำผูป่้วยตดิเช้ือต่ำงหมูบ้่ำน 

ให้ด�ำเนินกำร ดังนี้

 •  ด�าเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง โดยติดตามและให้ค�าแนะน�าการรับประทานยา

ให้ครบและติดตามผลการรักษาให้ครบตามก�าหนด

   แจ้งแหล่งแพร่เชื้อที่ได้จำกกำรสอบสวนผู้ป่วยเฉพำะรำยให้ศูนย์ระบำดอ�ำเภอทรำบ

เพื่อด�ำเนินกำรก�ำจัดแหล่งแพร่เชื้อต่อไป

 •  กำรรำยงำน เมือ่ทีม CDCU/SRRT ด�าเนนิกจิกรรมการตอบโต้ตามทีก่�าหนดเสรจ็เรยีบร้อย

แล้วให้ส่งส�าเนารายงานฯให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงหรือส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด
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รูปที่ 3 แผนผังมาตรการการแจ้งเตือน การสอบสวนและการตอบโต้ (มาตรการ 1-3-7)

หมำยเหตุ : พื้นที่ A1 A2 ที่ด�ำเนินกำรทุกอย่ำงแล้ว แต่ผู้ป่วยโรคไข้มำลำเรียไม่ลดลงหรือมีกำรแพร่เชื้อ

ติดต่อกันเกิน 4 สัปดำห์ ต้องด�ำเนินกำรสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ
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7. 		 	 กำรป้องกัน	เตือนภัย	และควบคุมกำรระบำดของมำลำเรีย

  ภาวะมาลาเรยีระบาดจะพบได้บ่อยครัง้เมือ่โรคไข้มาลาเรียลดลง ซ่ึงมสีาเหตุหลายประการ 

โดยทั่วไปจะพบการระบาดเป็นจุดเล็กๆ

  มาลาเรียระบาด (Malaria Epidemics) หมายถงึ การเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของอบุตักิารณ์

มาลาเรยีในกลุม่ประชากรในพืน้ทีท่ีไ่ม่มีมาลาเรยีแล้ว หรือเป็นการเพิม่ขึน้ตามฤดกูาลทีม่ากกว่า

ปกติในพื้นที่การแพร่เช้ือต�่าถึงปานกลาง ในพื้นที่ที่ด�าเนินการก�าจัดโรคไข้มาลาเรียอาจพบการ

ระบาดเป็นจุดเล็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีที่การแพร่เชื้อเพิ่งหยุดย้ังไปได้ไม่นาน หากไม่มี

การเฝ้าระวงัทีเ่ข้มแขง็การระบาดอาจขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้เกดิความสูญเสียซ่ึงควร

ป้องกันได้ 

  ปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดมาลาเรียระบาด ได้แก่ 

  1. ควำมไวรบัของพ้ืนที ่(Receptivity) คอื ความสามารถของระบบนเิวศวทิยาของพ้ืน

ทีห่นึง่ๆทีจ่ะเอ้ือให้เกดิการแพร่เชือ้มาลาเรยีขึน้ได้ เช่น การมยีงุพาหะหรอืภมูอิากาศทีเ่หมาะสม 

  2. ควำมเปรำะบำงของพื้นที่ (Vulnerability) หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน�าเชื้อ

มาลาเรียเข้ามาในพื้นที่ เช่น มีจ�านวนคนหรือกลุ่มชนที่มีเชื้อในร่างกาย และ/หรือมียุงก้นปล่อง

น�าเชื้อเข้ามาในพื้นที่

  ฉะนัน้จงึต้องพจิารณาประเมนิดกูารเปลีย่นแปลงของปัจจัยทัง้สองอย่างอยูเ่สมอ ท้ังนีเ้พ่ือ

ให้สามารถพยากรณ์การระบาดล่วงหน้าได้ เช่น ในท้องที่ B1 ซึ่งยังมีความไวรับสูงควรเฝ้าดูการ

เคลื่อนย้ายของประชากร ในพื้นที่ A1 A2 ควรเฝ้าระวังว่ามีแหล่งแพร่พันธุ์ยุงเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็น

ผลจากมีฝนตกในฤดูกาลยาวนานกว่าปกติหรือไม่ เป็นต้น

  กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต�าบลและอ�าเภอ ควรด�าเนินการ ได้แก่

  1. กำรเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างทันท่วงที เช่น

เตรียมเจ้าหน้าที่ CDCU/SRRT ส�าหรับงานควบคุมมาลาเรียระบาดและส�ารองวัสดุ

เวชภัณฑ์ เช่น Rapid Diagnostic Test (RDT) ยารักษามาลาเรีย สารเคมีก�าจัดยุง 

เครื่องพ่นแบบอัดลม และเครื่องพ่นหมอกควัน เป็นต้น
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  2. กำรตรวจพบกำรระบำดอย่ำงรวดเรว็ (Early Epidemic Detection) โดยการเฝ้า

ระวังดูจ�านวนผู้ป่วยมาลาเรีย ชนิดเชื้อ จ�านวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ฯลฯ สังเกตุ

การเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ป่วยเป็นรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน    

ซึ่งสามารถดูข้อมูลอัตโนมัตินี้ได้จากระบบมาลาเรียออนไลน์ ในพื้นที่ที่การแพร่เชื้อ

หยดุยัง้ไปแล้วการพบผูป่้วยมาลาเรยีแม้เพียง 1 รายไม่ว่าจะติดเชือ้ในพ้ืนทีน่ัน้หรือไม่

ก็ตาม ให้ถือว่ามีนัยส�าคัญและต้องรีบด�าเนินมาตรการ 1-3-7 ทันที การก�าหนดค่า/

เส้นแบ่งเพื่อเตือนการเกิดระบาด (Epidemic threshold) มี 2 กรณีดังนี้

    •  หากพบผู้ป่วยซึ่งได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อในพื้นที่ปลอดเชื้อเพียง 1 ราย ให้ถือว่า

เกิดการระบาด 

    •  ในพื้นที่อื่นๆ ใช้ค่ามัธยฐาน (Median) ของข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ถ้าจ�านวนผู้ป่วย

เกินค่ามัธยฐานให้ถือว่าเกิดการระบาด 

      (ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแนวทางการปฏิบติังานก�าจดัโรคไข้มาลาเรยี ส�าหรับ

บุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. 2561)

  3. กำรควบคุมกำรระบำด (Epidemic control) โดยทั่วไปคือ การด�าเนินการท�าลาย

แหล่งแพร่เชือ้ภายใต้มาตรการ 1-3-7 หรอืด�าเนนิการตามข้อ 6 (มาตรการหลกัในการ

ก�าจดัมาลาเรยีตามระยะพืน้ที)่ นัน่เอง เพียงแต่ว่าต้องรบีด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนเพ่ือ

ไม่ให้การระบาดแพร่กระจายรุนแรงขึ้น
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8 Proactive Case Detection: PACD (หรือที่เรียกว่า SCD) รายละเอียดในข้อ 5.1 

8.			 	 มำตรกำรหลักในกำรก�ำจัดโรคไข้มำลำเรียตำมระยะพื้นที่

  มาตรการก�าจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นการด�าเนินการเพ่ือก�าจัดหรือยับยั้งการแพร่เชื้อ
มาลาเรียที่เกิดอยู่ในพื้นที่ (Interruption of Transmission) และป้องกันการกลับมาแพร่เชื้อ
มาลาเรียใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดมาลาเรียแล้ว (Prevention of Reintroduction) โดยมีมาตรการ
หลักส�าหรับด�าเนินการตามระยะพื้นที่ดังนี้ (รูปที่ 4)
  8.1  กำรก�ำจัดแหล่งแพร่เชื้อในหมู่บ้ำน A1
     กำรค้นหำผู้ป่วย ด�าเนินการทั้งการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและเชิงรับ การค้นหาผู้ป่วย
เชิงรุกจะด�าเนินการค้นหาผู้ป่วยด้วยวิธี PACD8 โดยเจาะเลือดประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่เคย
เดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงในเวลากลางคืนภายใน 2 สัปดาห์ ด�าเนินการ 2 ครั้งต่อปี ก่อนและ
ระหว่างฤดูกาลแพร่เชื้อ ในกรณีจ�านวนผู้ป่วยในหมู่บ้านไม่ลดลงให้ด�าเนินการมาลาเรียคลินิก
เคลื่อนที่ ส�าหรับการค้นหาผู้ป่วยเชิงรับควรจัดตั้งมาลาเรียชุมชน เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรค
ไข้มาลาเรียได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง ร่วมกับการตรวจรักษาที่หน่วยบริการสาธารณสุข เช่น     
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และโรงพยาบาล 
     กำรควบคมุยงุพำหะ ด�าเนนิการชบุมุง้ด้วยสารเคมเีป็นมาตรการหลกั หากไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ ให้แจกมุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (มุ้ง 1 หลังต่อ 2 คน) หากไม่สามารถ
ด�าเนนิการได้ทัง้ 2 วธิใีห้พ่นสารเคมีชนดิมฤีทธิต์กค้าง โดยต้องด�าเนนิการให้ครอบคลุมอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของหลังคาเรือน (การป้องกันตนเองและการควบคุมยุงพาหะวิธีอื่นๆ ให้ศึกษาราย
ละเอยีดในแนวทางการปฏบัิตงิานก�าจดัโรคไข้มาลาเรยี ส�าหรบับุคลากรสาธารณสขุ พ.ศ. 2561)
     ศึกษำทำงกีฏวิทยำ ด�าเนินการเฉพาะในกรณีจ�านวนผู้ป่วยติดเช้ือในหมู่บ้านไม่ลด
ลงแม้ว่าจะด�าเนนิมาตรการทุกอย่างแล้ว การด�าเนินการนีต้้องใช้ผูท้ีม่คีวามช�านาญด้านกฏีวทิยา
     กำรรกัษำ ด�าเนนิการเมือ่พบผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยี โดยติดตามและให้ค�าแนะน�าการ
รบัประทานยาให้ครบตามชนดิของเชือ้มาลาเรยีทีต่รวจพบโดยผูป่้วยมาลาเรยีชนดิฟัลซปิารมัให้
ตดิตามเป็นเวลา 3 วัน ส�าหรบัผูป่้วยมาลาเรยีชนิดไวแวกซ์ให้ตดิตามเป็นเวลา 14 วนั และตดิตาม
ผลการรกัษาโดยเจาะเลอืดให้ครบตามทีก่�าหนดโดยผู้ป่วยมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมให้ติดตามผล
การรักษาในวันที่ 3, 7, 28 และ 42 หลังจากรับประทานยาวันแรกส�าหรับผู้ป่วยมาลาเรียชนิด
ไวแวกซ์ให้ติดตามผลการรักษาในวันที่ 14, 28, 60 และ 90 หลังจากรับประทานยาวันแรก
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     กำรสอบสวนผู้ป่วยเฉพำะรำย ด�าเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายทุกราย เมื่อ
ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย

  8.2  กำรก�ำจัดแหล่งแพร่เชื้อในหมู่บ้ำน A2

     กำรค้นหำผู้ป่วย ด�าเนินการท้ังการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและเชิงรับ การค้นหาผู้ป่วย

เชิงรุกจะด�าเนินการค้นหาผู้ป่วยด้วยวิธี PACD โดยเจาะเลือดประชากรกลุ่มเส่ียง หรือผู้ท่ีเคย

เดนิทางเข้าไปในพ้ืนท่ีเสีย่งในเวลากลางคนืภายใน 2 สปัดาห์ ด�าเนนิการ 1 ครัง้ต่อปี ก่อนฤดูกาล

แพร่เชื้อ ส�าหรับการค้นหาผู้ป่วยเชิงรับควรจัดตั้งมาลาเรียชุมชน เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรค

ไข้มาลาเรียได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง ร่วมกับการตรวจรักษาที่หน่วยบริการสาธารณสุข เช่น     

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และโรงพยาบาล

     กำรควบคมุยงุพำหะ ด�าเนนิการชบุมุง้ด้วยสารเคมเีป็นมาตรการหลกั หากไม่สามารถ

ด�าเนินการได้ ให้แจกมุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (อัตราส่วน มุ้ง 1 หลังต่อ 2 คน) หาก

ไม่สามารถด�าเนินการได้ทั้ง 2 วิธี ให้พ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง โดยต้องด�าเนินการให้

ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของหลังคาเรือน (การป้องกันตนเองและการควบคุมยุงพาหะ

วิธีอ่ืนๆ ให้ศึกษารายละเอียดในแนวทางการปฏิบัติงานก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย ส�าหรับบุคลากร

สาธารณสุข พ.ศ. 2561)

     กำรเฝ้ำระวังทำงกีฏวิทยำ ด�าเนินการส�ารวจยุงพาหะเฉพาะพื้นที่ที่จะปรับเปลี่ยน

เป็นหมู่บ้าน B 

     กำรรกัษำ ด�าเนนิการเมือ่พบผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยี โดยติดตามและให้ค�าแนะน�าการ

รบัประทานยาให้ครบตามชนดิของเชือ้มาลาเรยีทีต่รวจพบโดยผูป่้วยมาลาเรยีชนดิฟัลซปิารมัให้

ตดิตามเป็นเวลา 3 วัน ส�าหรบัผูป่้วยมาลาเรยีชนิดไวแวกซ์ให้ตดิตามเป็นเวลา 14 วนั และตดิตาม

ผลการรกัษาให้ครบตามทีก่�าหนดโดยผูป่้วยมาลาเรียชนดิฟัลซิปารัมให้ติดตามผลการรักษาในวนั

ที ่3, 7, 28 และ 42 หลงัจากรบัประทานยาวนัแรกส�าหรบัผูป่้วยมาลาเรยีชนดิไวแวกซ์ให้ตดิตาม

ผลการรักษาในวันที่ 14, 28, 60 และ 90 หลังจากรับประทานยาวันแรก

     กำรสอบสวนผู้ป่วยเฉพำะรำย ด�าเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายทุกราย           

เมื่อตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย
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  8.3  กำรป้องกันกำรกลับมำแพร่เชื้อใหม่ในหมู่บ้ำน B1/B2

     กำรค้นหำผูป่้วย ด�าเนนิการเฉพาะการค้นหาผู้ป่วยเชงิรบัเท่านัน้ เน้นการให้บรกิาร

ตรวจรักษาที่หน่วยบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และโรงพยาบาล 

     กำรควบคมุยงุพำหะ ไม่ด�าเนนิการการรกัษา ด�าเนนิการเมือ่พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรยี 

โดยตดิตามและให้ค�าแนะน�าการรบัประทานยาให้ครบตามชนดิของเชือ้มาลาเรียทีต่รวจพบโดย

ผู้ป่วยมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมให้ติดตามเป็นเวลา 3 วัน ส�าหรับผู้ป่วยมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ให้

ติดตามเป็นเวลา 14 วัน และติดตามผลการรักษาให้ครบตามที่ก�าหนดโดยผู้ป่วยมาลาเรียชนิด

ฟัลซิปารัมให้ติดตามผลการรักษา ในวันที่ 3, 7, 28 และ 42 หลังจากรับประทานยาวันแรก

ส�าหรับผู้ป่วยมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ให้ติดตามผลการรักษาในวันที่ 14, 28, 60 และ 90 หลังจาก

รับประทานยาวันแรก

     กำรสอบสวนผู้ป่วยเฉพำะรำย ด�าเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายทุกราย            

เมื่อตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียหากพบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ (Indigenous Case)         

ให้ด�าเนินการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อและมาตรการอื่นอย่างเร่งด่วน
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รูปที่ 4 มาตรการหลักในการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย



คู่มือการกำาจัดโรคไข้มาลาเรีย
สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขระดับตำ�บลและอำ�เภอ 27

9.			 	 กำรควบคุมก�ำกับ	และประเมินผล	
   (Monitoring and Evaluation)

  กรอบตวัชีวั้ดการควบคมุก�ากบั และประเมนิผลโครงการมาลาเรยีของประเทศไทย พฒันา

โดยการทบทวนตัวชี้วัดและผลการด�าเนินงานโครงการมาลาเรียด้านต่างๆ ร่วมกับการประยุกต์

ใช้ตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลก และโครงการมาลาเรียโลก (Global Malaria Program)          

ตัวชี้วัดครอบคลุม 3 ระดับ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ (ตารางที่ 2)    

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญของการปฏิบัติงานของเครือข่ายระดับต�าบลและอ�าเภอ เน้นตัวชี้วัดผลผลิต        

ด้านการแจ้งเตือน การสอบสวนและการตอบโต้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตำรำงท่ี 2 ตัวช้ีวัดผลกระทบ ผลลัพธ์และผลผลิตของโครงกำรก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย

ปีงบประมำณ 2560-2564 

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

พื้นฐำน
เป้ำหมำย แหล่ง

ข้อมูล*
2558 2560 2561 2562 2563 2564

ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact indicator)

1. อัตราการเกิดโรคไข้

มาลาเรียต่อประชากรพันคน 

(ประชากรกลางปี)

0.38 0.30 0.27 0.24 0.22 0.17 มาลาเรีย

ออนไลน์

2. อัตราตายด้วยโรคไข้

มาลาเรียต่อประชากรแสนคน 

(ประชากรกลางปี)

0.047 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 กระทรวง

มหาดไทย

3. จ�านวน (ร้อยละ) ของ

อ�าเภอ/เขตที่ไม่มีการแพร่เชื้อ

ในพื้นที่อย่างน้อย 3 ปี

632 

(68%)

696 

(75%)

743 

(80%)

789 

(85%)

836 

(90%)

882 

(95%)

มาลาเรีย

ออนไลน์



คู่มือการกำาจัดโรคไข้มำลำเรีย
สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขระดับตำ�บลและอำ�เภอ28

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

พื้นฐำน
เป้ำหมำย แหล่ง

ข้อมูล*
2558 2560 2561 2562 2563 2564

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome indicator)

จ�านวนหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อ

ในพื้นที่

5,552 3,610 2,707 1,895 1,232 739 มาลาเรีย

ออนไลน์

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output indicator)

1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้

มาลาเรียได้รายงานเข้าระบบ

มาลาเรียออนไลน์ภายใน 24 

ชั่วโมง

25.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 มาลาเรีย

ออนไลน์

2. ร้อยละของผู้ป่วย

โรคไข้มาลาเรียได้รับการสอบ

ประวัติภายใน 3 วัน

83.00 85.00 90.00 95.00 95.00 95.00 มาลาเรีย

ออนไลน์

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ

การสอบประวัติและเจาะเลือด

ขณะไปสอบประวัติผู้ป่วย 

(Case Investigation 

Survey-CIS) และแหล่งแพร่

เชื้อเกิดใหม่ในพื้นที่ที่ไม่มีการ

แพร่เชื้อมาลาเรียอย่างน้อย 

3 ปีได้รับการสอบสวนแหล่ง

แพร่เชื้อและตอบโต้อย่าง

เหมาะสมภายใน 7 วัน

14.00 30.00 50.00 60.00 70.00 80.00 มาลาเรีย

ออนไลน์

4. ร้อยละของประชากร

ในพื้นที่แพร่เชื้อและพื้นที่เสี่ยง

ได้รับการตรวจวินิจฉัย

โรคไข้มาลาเรียโดยการค้นหา

ผู้ป่วยเชิงรุก

67.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 มาลาเรีย

ออนไลน์
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ตัวชี้วัด

ข้อมูล

พื้นฐำน
เป้ำหมำย แหล่ง

ข้อมูล*
2558 2560 2561 2562 2563 2564

5. ร้อยละของหลังคาเรือน

ในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย 

(A1 และ A2) มีมุง้ชบุสารเคม/ี

มุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์

ยาวนาน ในอัตรา 1 หลังต่อ 

2 คนหรือมีการพ่นเคมีชนิด

มีฤทธิ์ตกค้างในช่วง 12 เดือน

ที่ผ่านมา

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 มาลาเรีย

ออนไลน์

6. ร้อยละของผู้ป่วย

โรคไข้มาลาเรียที่ไม่มีภาวะ

แทรกซ้อนได้รับการติดตามผล

การรักษาครบถ้วน (FU)

25.00 35.00 45.00 50.00 55.00 60.00 มาลาเรีย

ออนไลน์

7. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้

มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ได้รับยารักษามาลาเรียตาม

นโยบายด้วยการติดตามและ

ให้ค�าแนะน�าการรับประทาน

ยาให้ครบ (Supervised 

treatment)

25.00 35.00 45.00 50.00 55.00 60.00 มาลาเรีย

ออนไลน์

ที่มา: ยุทธศาสตร์การก�าจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569

แหล่งข้อมูล: มาลาเรียออนไลน์ (http://malaria.ddc.moph.go.th)
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     มำลำเรียออนไลน์ (malaria Online)

     เป็นระบบเฝ้าระวงัโรคไข้มาลาเรยี แบบ case-based online surveillance system 
ซึ่งรวบรวบฐานข้อมูลโรคไข้มาลาเรียจากโครงการช�านัญพิเศษ (Vertical program) ได้แก่ การ
ค้นหาผูป่้วยเชงิรกุ และการค้นหาเชิงรบัจากมาลาเรียคลินกิ และมาลาเรียชมุชน และฐานข้อมลู
โรคไข้มาลาเรียจากส�านักระบาดวิทยา ผ่านรง. 506 ได้แก่ การค้นหาเชิงรับจากสถานบริการ
สาธารณสุขทั่วไป เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น

     การติดตามการด�าเนินงานก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย ผ่านเวปไซต์มาลาเรียออนไลน์:  
http://malaria.ddc.moph.go.th สามารถติดตามได้ทั้งสถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย ตรวจจับ
การระบาด การก�าจดัแหล่งแพร่เชือ้ ผลการด�าเนนิงานมาตรการ 1-3-7 และการควบคมุยงุพาหะ 
ท้ังในภาพรวมประเทศ จนถึงรายกลุ่มบ้าน เพื่อทราบสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและวางแผน

การด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย

2) ตรวจจับสถานการณ์ระบาด

3) การก�าจัดแหล่งแพร่เชื้อ

4) มาตรการ 1-3-7

5) การควบคุมยุงพาหะ

1) 

3) 

5) 

2) 

4) 
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10.			 ภำคผนวก

  ภาคผนวก 10.1 นิยามศัพท์

  กำรก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย (Malaria elimination) หมายถึง การด�าเนินการยับยั้งการ

แพร่เชื้อมาลาเรียไม่ให้เกิดข้ึนในท้องท่ีใดๆ ท้ังนี้มิได้หมายความว่า ไม่ให้มีผู้ป่วยมาลาเรียหรือ

ต้องท�าลายยุงพาหะน�าเชื้อมาลาเรียให้หมดไปจากท้องที่นั้น แต่หากมีผู้ป่วยมาลาเรียเข้ามา 

(Imported case) จะต้องมมีาตรการทีด่พีอ เพือ่สามารถค้นหา สกดักัน้และป้องกนัมใิห้เกดิการ

แพร่เชื้อขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ผู้ป่วยมำลำเรียตำมโครงกำรก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย (Malaria case definition in      

elimination program) หมายถึง ผู้ซึ่งมีอาการหรือไม่แสดงอาการเป็นไข้ แต่พบเชื้อมาลาเรีย

ในกระแสเลือดจากผลการตรวจวินิจฉัยของห้องปฏิบัติการ
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  ภาคผนวก 10.2 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีรับผิดชอบของสคร.1-12 และสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)

สคร. 5  ราชบุร ี(8 จ./ 4 ศตม./ 22 นคม.) 
ศตม. 5.1 กาญจนบุรี ,สุพรรณบุรี (10 นคม.) 

ศตม. 5.2  เพชรบุรี, สมุทรสงคราม (3 นคม.)

ศตม. 5.3 ประจวบฯ (5 นคม.) 

ศตม. 5.4 ราชบุรี, สมุทรสาคร, นครปฐม (4 นคม.) 

สคร.2 พิษณุโลก (5 จ./ 3 ศตม./ 12 นคม.) 

ศตม. 2.1 พษิณุโลก,สุโขทัย,อุตรดติถ์  
( 2 นคม.) 
 ศตม. 2.2 เพชรบูรณ์ ( 3 นคม.) 
 ศตม. 2.3 (แมสอด) ตาก (7 นคม.)

  เเมมีียยนนมมาารร์์  
((MMyyaannmmaarr))  

ลลาาวว  ((LLaaooss))  

   กกััมมพพููชชาา  
((CCaammbbooddiiaa))  

มมาาเเลลเเซซีียย((MMaallaayyssiiaa))  

น. 

ล าปาง 

แพร่ 

เพชรบูรณ ์

พิษณุโลก 

มหาสารคาม 

สกลนคร 

77  

88  เลย 

เพชรบุรี 

55  
ระยอง จันทบุรี 

ตราด 

ชลบุรี 

สระแก้ว 

นครสวรรค ์

สระบุรี 

นครราชสีมา 

ชัยภูมิ 

99  

ประจวบคีรีขันธ์ 

สุราษฎร์ธานี 

พังงา 

นครศรีธรรมราช 

ตรัง 

สงขลา 

ยะลา นราธิวาส

ข้อมูล ณ วันที่ ๒6 เ มษายน ๒๕๖๑

น่าน เชียงใหม่ 

อุตรดิตถ ์

พะเยา แม่ฮ่องสอน 

ล าพนู 

เชียงราย 

11  

พิจติร 

22ตาก สุโขทัย 

ก าแพงเพชร 

อุทัยธานี 

ปัตตาน ี
สตลู 

พัทลุง 

กระบี ่
ภูเก็ต 

ระนอง 

ชุมพร 

1122  

1111  

ราชบุรี 

กาญจนบุรี 

ปราจีนบุรี 

ฉะเชิงเทรา 66  

ลพบุรี 

สุพรรณบุรี 

ชัยนาท 

นครนายก 

33  
44  

บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ 

อุบลราชธาน ี

ร้อยเอ็ด 
ยโสธร 

มุกดาหาร 

อ านาจเจริญ 

นครพนม 

หนองคาย 

หนองบัวล าภ ู
อุดรธานี 

ขอนแกน่ กาฬสินธ์ุ 

พื้นที่รับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 1-1๒  และสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมอืง (สปคม.)

ศูนยควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลง (ศตม.) 38  แหง   และ หนวยควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลง (นคม.) 1๔7  แหง

สคร. 4  สระบุร ี (8 จ. / ไม่มีนคม.) 
สระบุร,ีนครนายก,ลพบุร,ีสงิห์บุร,ีอ่างทอง ,
นนทบุร,ีปทุมธาน,ีพระนครศรีอยุธยา 

สคร. 6  ชลบุรี (8 จ./ 5 ศตม./ 2๐ นคม.) 
ศตม. 6.1 (ศรรีาชา)ชลบุร,ี ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ (1 นคม.) 
ศตม. 6.2 สระแก้ว ,ปราจนีบุรี (4 นคม.) 
ศตม. 6.3 ระยอง (3 นคม.) 
ศตม. 6.4 ตราด (๕ นคม.) 
ศตม. 6.5 จันทบุรี (๗ นคม.) 

สคร. 11  นครศรธีรรมราช (7 จ./ 5 ศตม./ 3๑ นคม)
ศตม. 11.1 พังงา (5 นคม.) , ภูเก็ต 
ศตม. 11.2 นครศรธีรรมราช ,กระบี่ (๗ นคม.)
ศตม. 11.3 สุราษฎร์ธานี (8 นคม.) 
ศตม.  11.4 ชุมพร (6 นคม.) 
ศตม.  11.5 ระนอง (5 นคม.) 

สคร. 12  สงขลา (7 จ./ 4 ศตม./ 21 นคม) 
ศตม. 12.1 ยะลา, ปัตตานี (5 นคม.) 
ศตม. 12.2 สงขลา, สตูล ( 7 นคม.) 
ศตม. 12.3 ตรัง, พัทลุง ( 5 นคม.) 
ศตม. 12.4 นราธวิาส ( ๔ นคม.)

สคร. 7 ขอนแก่น (4 จ./ 1 ศตม./ 3 นคม.) 
 ศตม. 7.1 ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด,   
 กาฬสินธ์ ( 3 นคม ) 

สคร. 9 นครราชสมีา (4 จ./ 4 ศตม./ 12 นคม.) 

ศตม. 9.1 ชัยภูม ิ   (3 นคม.) 
ศตม. 9.2  บุรีรัมย์  (2 นคม.) 
ศตม. 9.3 สุรนิทร์   (2 นคม.)
ศตม. 9.4 ปากชอง จ.นครราชสมีา (3 นคม.) 

สคร.10 อุบลฯ (5 จ./ 2 ศตม./

3 นคม.)  

ศตม. 10.1 อุบลราชธาน,ี
ศรสีะเกษ, ( 3 นคม. ) 
ศตม. 10.2 มุกดาหาร, ยโสธร, 
อ านาจเจรญิ 

สคร. 3 นครสวรรค์ (5 จ./ 2 ศตม./ 2 นคม.) 
ศตม. 3.1  ก าแพงเพชร, พจิติร ( 1 นคม.) 
ศตม. 3.2 นครสวรรค์ , อุทัยธาน ี, 
ชัยนาท ( 1 นคม.) 

สคร.1 เชยีงใหม่ (8 จ./ 5 ศตม./ 2๓ นคม.) 
ศตม.1.1  แม่ฮ่องสอน  (๗ นคม.) 
ศตม.1.2 ล าปาง (2 นคม.) 
ศตม.1.3 เชยีงราย ,พะเยา (๕ นคม.) 
ศตม.1.4 เชยีงใหม่ ,ล าพูน (7 นคม.) 
ศตม.1.5 แพร ,นาน (2 นคม.)

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมอืง (สปคม.)

สิงห์บุรี 
อ่างทอง 

สมุทรปราการ 

นครปฐม 

สมุทรสงคราม 

บึงกาฬ 

สมุทรสาคร 

ปทุมธานี 
อยุธยา 

นนทบุรี 
กรุงเทพฯ 1133  

สคร. 8 อุดรธานี (7 จ./ 3 ศตม.) 
 ศตม. 8.1 อุดรธานี, บงึกาฬ, หนองคาย 
 ศตม. 8.2 เลย, หนองบัวล าภู 
 ศตม. 8.3 สกลนคร, นครพนม 

1100  
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ภาคผนวก 10.3 รายชือ่และท่ีตัง้ของศนูย์และหน่วยควบคมุโรคตดิต่อนำาโดยแมลง 

รำยชื่อและที่ตั้งของศูนย์และหน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง 

ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

ศตม.ที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน 89 ม.6 ต.ปำงหมู อ.เมือง 

จ.แม่ฮ่องสอน 58000

0 5361 1449

1 นคม. ที่ 1.1.1 สบเมย 110 หมูที่ 7 ต.แม่คะตวน อ.สบเมยเมย 

จ.แม่ฮ่องสอน 58110

0 5306 3009

2 นคม. ที่ 1.1.2 แม่สะเรียง 150 ม.8 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง 

จ.แม่ฮ่องสอน 58110

0 5368 1003

3 นคม. ที่ 1.1.3 แม่ลาน้อย 295 ม.7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย 

จ.แม่ฮ่องสอน 58120

0 5368 5488

4 นคม. ที่ 1.1.4 ขุนยวม 46 ม.2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม 

จ.แม่ฮ่องสอน 58120

0 5369 1119

5 นคม. ที่ 1.1.5 

เมืองแม่ฮ่องสอน

34/2 ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง 

จ.แม่ฮ่องสอน 58000

0 5368 6222

6 นคม. ที่ 1.1.6 ปางมะผ้า 272 ม.1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า 

จ.แม่ฮ่องสอน 58150

0 5361 7148

7 นคม. ที่ 1.1.17 ปาย 230 ม.5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย 

จ.แม่ฮ่องสอน 58130

0 5369 9249

ศตม.ที่ 1.2 ล�ำปำง 380 ม.2 ต.ศำลำ อ.เกำะคำ 

จ.ล�ำปำง 52130

0 5428 1380

1 นคม. ที่ 1.2.1 อ.แจ้ห่ม 

จ.ล�าปาง

210 ม.9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม 

จ.ล�าปาง 52120

0 5427 1221

2 นคม. ที่ 1.2.2 อ.งาว 

จ.ล�าปาง

72 ม.2 ต.นาแก อ.งาว 

จ.ล�าปาง 52110

0 5436 9640
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

ศตม.ที่ 1.3 เชียงรำย 422 ม.21 ซ.บุญฤทธิ์ ถนนสิงหไคล 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 

57000

 0 5371 1992

1 นคม. ที่ 1.3.1 แม่สาย ม.10 ต.เวียงพางค�า อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย 57130

0 5373 1410

2 นคม. ที่ 1.3.3 

เมืองเชียงราย

422 ม.21 ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย 57000

0 5371 1992 

ต่อ 122

3 นคม. ที่ 1.3.5 เวียงแก่น ม.7 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย 57310

0 5360 8349

4 นคม. ที่ 1.3.6 เทิง ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 0 5379 5283

5 นคม. ที่ 1.3.7 

แม่ฟ้าหลวง

ม.24 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย 57110

ไม่มีโทรศัพท์

ศตม.ที่ 1.4 เชียงใหม่ ม.3 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

50180

0 5329 9831

1 นคม. ที่ 1.4.1 อ.ฝาง 102 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

50110

0 5345 3503

2 นคม. ที่ 1.4.2 

อ.เชียงดาว

ม.4 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่ 50170

0 5200 1560

3 นคม. ที่ 1.4.3 อ.ฮอด 368 ม.7 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ 50160

0 5303 2135

4 นคม. ที่ 1.4.4 อ.แม่แจ่ม 216 ม.18 ต.ช่างคึ่ง อ.แม่แจ่ม 

จ.เชียงใหม่ 50270

0 5348 5109

5 นคม. ที่ 1.4.5 อมก๋อย 14 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 

จ.เชียงใหม่ 50310

0 5346 7062

6 นคม. ที่ 1.4.6 อ.ลี้ 

จ.ล�าพูน

ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล�าพูน 51110 0 5359 6623

7 นคม. ที่ 1.4.7 

อ.เมือง จ. ล�าพูน

ม.9 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000 0 5350 0112
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

ศตม.ที่ 1.5 แพร่ 122 ม.5 ต.แม่หล่ำย อ.เมือง 

จ.แพร่ 54000

0 5452 0715

1 นคม. ที่ 1.5.1 อ.ท่าวังผา 

จ.น่าน

170 ม.4 ต. ท่าวังผา อ.ท่าวังผา 

จ.น่าน 55140 

0 5479 9133

2 นคม. ที่ 1.5.2 อ.เมือง 

จ.น่าน

104 ม.15 ต.ฝายแก้ว อ.เมือง 

จ.น่าน 55000

0 5460 1148

ศตม.ที่ 2.1 พิษณุโลก 318 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก 65000

0 5524 6295

1 นคม. ที่ 2.1.1 อ.นครไทย 

จ.พิษณุโลก

391 ม.1 ต.บ้านแยง อ.นครไทย 

จ.พิษณุโลก 65120

0 5599 1091

2 นคม. ที่ 2.1.2 อ.เมือง 

จ.อุตรดิตถ์

ม.9 ต.น�้าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 08 7201 8488

ศตมที่ 2.2 เพชรบูรณ์ 319/6 ถนนสำมัคคีชัย ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

0 5671 1480

1 นคม. ที่ 2.2.1 อ.หล่มสัก 

จ.เพชรบูรณ์

112/4 ถนนพิทักษ์ ต.หล่มสัก 

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

0 5670 2578

2 นคม. ที่ 2.2.2 อ.เมือง 

จ.เพชรบูรณ์

319/6 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

0 5671 1480

3 นคม. ที่ 2.2.3 

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

อาคารส�านักงานงานสาธารณสุข 

อ.วิเชียรบุรี (หลังเก่า) หมู่ 13 ต.ท่าโรง 

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

0 5679 1576

ศตม.ที่ 2.3 แม่สอด 631/7 ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด 

อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

0 5553 2153

1 นคม. ที่ 2.3.1 อ.แม่สอด 

จ.ตาก

631/3 ถนนอินทรคีรี อ.แม่สอด 

จ.ตาก 63110

0 5553 3291

2 นคม. ที่ 2.3.2 อ.พบพระ 

จ.ตาก

111 ม.7 ต.พบพระ อ.พบพระ 

จ.ตาก 63160

0 5556 9085
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

3 นคม. ที่ 2.3.3 อ.อุ้มผาง 

จ.ตาก

538 ม.1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง 

จ.ตาก 63170

0 5556 1075

4 นคม. ที่ 2.3.4 

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

261/2 ม.2 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด 

จ.ตาก 63140

0 5555 3078

5 นคม. ที่ 2.3.5 

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

149 ม.2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง 

จ.ตาก 63150

0 5558 9100

6 นคม. ที่ 2.3.6 

ต.ท่าสองยาง จ.ตาก

116 ม.9 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง 

จ.ตาก 63150

0 5551 9550

7 นคม. ที่ 2.3.7 อ.เมือง

จ.ตาก

4/13 ถนนพหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง 

จ.ตาก 63000

0 5551 6085

ศตม.ที่ 3.1 ก�ำแพงเพชร 4/13 ถนนพหลโย ต.ระแหง อ.เมือง 

จ.ตำก 63000

0 5551 1171

1 นคม. ที่ 3.1.1 อ.เมือง

จ.ก�าแพงเพชร

4/13 ถนนพหลโย ต.ระแหง อ.เมือง 

จ.ตาก 63000

ศตม.ที่ 3.2 นครสวรรค์ 516/46 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก 

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

08 9958 5461

1 นคมที่ 3.2.1 อ.บ้านไร่

จ.อุทัยธานี

ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 08 4366 2098

ศตม.ที่ 5.1 กำญจนบุรี 212 ถนนศรีท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง 

จ.กำญจนบุรี 71110

0 3462 2786

1 นคม. ที่ 5.1.1 

อ.ด่านมะขามเตี้ย

นคม.5.1.1 อ.ด่านมะขามเตี้ย 

จ.กาญจนบุรี 71260

0 3464 2039

2 นคม. ที่ 5.1.2 

อ.บ่อพลอย

นคม.5.1.2 อ.บ่อพลอย 

จ.กาญจนบุรี 71220

08 9518 1576

3 นคม. ที่ 5.1.3 อ.ศรีสวัสดิ์ นคม.5.1.3 อ.ศรีสวัสดิ์ 

จ.กาญจนบุรี 71250

0 3469 6219
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

4 นคม. ที่ 5.1.4 ต.ลุ่มสุ่ม 

อ.ไทรโยค

นคม.5.1.4 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 

จ.กาญจนบุรี 71550

0 3459 1260

5 นคม. ที่ 5.1.5 ต.ท่าเสา 

อ.ไทรโยค

นคม.5.1.5 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค 

จ.กาญจนบุรี 71550

0 3456 5045

6 นคม. ที่ 5.1.6 ต.ลิ่นถิ่น 

อ.ทองผาภูมิ

นคม.5.1.6 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี 71180

0 3468 6302

7 นคม. ที่ 5.1.7 

อ.ทองผาภูมิ

นคม.5.1.7 อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี 71880

0 3459 9471

8 นคม. ที่ 5.1.8 ต.ปรังเผล 

อ.สังขละบุรี

นคม.5.1.8 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี 

จ.กาญจนบุรี 71240

0 3468 3087

9 นคม. ที่ 5.1.9 

อ.สังขละบุรี

นคม.5.1.9 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

71240

08 1012 3067

ศตม.ที่ 5.2 เพชรบุรี 181 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง 

จ.เพชรบุรี 76000

0 3242 5107

1 นคม. ที่ 5.2.1 

อ.หนองหญ้าปล้อง

317 ม.8 ต.ท่าตะคร้อ

อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

0 3240 7024

2 นคม. ที่ 5.2.2 อ.แก่ง

กระจาน

7 ม.5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี 76170

ไม่มีโทรศัพท์

3 นคม. ที่ 5.2.3 อ.ท่ายาง 181 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง 

จ.เพชรบุรี 76000

0 3242 5107

ศตม.ที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ 206 ม.16 ต.อ่ำวน้อย อ.เมือง 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

0 3251 0587

1 นคม. ที่ 5.3.1 หัวหิน ม.2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

-

2 นคม. ที่ 5.3.2 

สามร้อยยอด

169 ม.4 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

-
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

3 นคม. ที่ 5.3.3 อ.กุยบุรี 206 ม.16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

-

4 นคม. ที่ 5.3.4 ทับสะแก 27/1 ม.5 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

-

5 นคม. ที่ 5.3.5 

บางสะพาน

10/6 ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

-

ศตม.ที่ 5.4 รำชบุรี 88 ม.15 ต.ปำกแรต อ.บ้ำนโป่ง 

จ.รำชบุรี 70110

1 นคม. ที่ 5.4.1 จอมบึง ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี 70180

0 3236 4294

2 นคม. ที่ 5.4.2 สวนผึ้ง ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี 70180

0 3236 4294

3 นคม. ที่ 5.4.3 ปากท่อ ม.2 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ 

จ.ราชบุรี 70140

0 3271 1185

4 นคม. ที่ 5.4.4 บ้านคา ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี 70180

0 3236 4294

ศตม.ที่ 6.1 ศรีรำชำ 20 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ 

จ.ชลบุรี 20110

0 3831 1536

1 นคม. ที่ 6.1.1 หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ 

จ.ชลบุรี 20910

08 7833 7072

ศตม.ที่ 6.2 สระแก้ว ถนนสุวรรณศร ต.บ้ำนแก้ง อ.เมือง 

จ.สระแก้ว 27000

0 3724 2575

1 นคม. ที่ 6.2.1 

อ.อรัญประเทศ

หน้าวัดหลวงอรัญประเทศ 

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

0 3723 1097

2 นคม. ที่ 6.2.2 อ.เมือง

สระแก้ว

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมือง

สระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

0 3724 2575

3 นคม. ที่ 6.2.3 

อ.วัฒนานคร

เทศบาลต�าบลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร 

จ.สระแก้ว 27160

0 3722 5624
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

4 นคม. ที่ 6.2.4 อ.วังสม

บรูณ์

290/1 ม.10 ต.วังสมบรูณ์ 

อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

0 3751 6086

ศตม.ที่ 6.3 ระยอง 34 ม.3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 0 3865 2000

1 นคม. ที่ 6.3.1 อ.วังจันทร์ 81/2 ม.1 ต.พลงตาเอี่ยม 

อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

0 3888 8306

2 นคม. ที่ 6.3.2 

อ.เขาชะเมา

43/2 ม.2 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา 

จ.ระยอง 21110

0 3896 9087

3 นคม. ที่ 6.3.3 อ.บ้านค่าย 22/1 ม.2 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย 

จ.ระยอง 21120

0 3886 8070

ศตม.ที่ 6.4 ตรำด 16 ถนนชัยมงคล ซ.1 ต.บำงพระ 

อ.เมือง จ.ตรำด 23000

0 3951 1731

1 นคม. ที่ 6.4.1 ต.แหลม

กลัด อ.เมือง

118 ม.5 ต.แหลมกลัด อ.เมือง 

จ.ตราด 23000

0 3951 3853

2 นคม. ที่ 6.4.2 ต.ท่ากุ่ม 

อ.เมือง

33/2 ม.2 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง 

จ.ตราด 23000

0 3967 4248

3 นคม. ที่ 6.4.3 

อ.เกาะช้าง

54/9 ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง 

จ.ตราด 23170

0 3959 9325

4 นคม. ที่ 6.4.4 

ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่

245 ม.4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ 

จ.ตราด 23140

0 3959 1120

5 นคม. ที่ 6.4.5 ต.หนอง

บอน อ.บ่อไร่

123 ม.3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ 

จ.ตราด 23140

0 3967 3425

ศตม.ที่ 6.5 จันทบุรี 1047 ถนนท่ำแฉลบ ต.ตลำด อ.เมือง 

จ.จันทบุรี 22000

0 3931 1792, 

0 3932 1417, 

0 3932 2108

1 นคม. ที่ 6.5.1 อ.ท่าใหม่ 32 ม.8 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ 

จ.จันทบุรี 22120 

0 3949 4339

2 นคม. ที่ 6.5.2 อ.มะขาม 39 ม.7 ต.ปัถวี อ.มะขาม 

จ.จันทบุรี 22150

 - 



คู่มือการกำาจัดโรคไข้มำลำเรีย
สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขระดับตำ�บลและอำ�เภอ40

ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

3 นคม. ที่ 6.5.3 

อ.โป่งน�้าร้อน

73/5 ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน�้าร้อน 

จ.จันทบุรี 22140 

0 3944 7162

4 นคม. ที่ 6.5.4 ขลุง ม.2 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

22110

0 3938 6192

5 นคม. ที่ 6.5.5 

อ.แก่งหางแมว

49 ม.2 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว 

จ.จันทบุรี 22160

0 3930 8120

6 นคม. ที่ 6.5.6 

อ.เขาคิชฌกูฏ

ม.1 ต.จันทเขลม อ.คิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 

22210

 - 

7 นคม. ที่ 6.5.7 อ.สอยดาว 29/7 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ม.1 

ต.ทรายขาว อ.สอยดาว 

จ.จันทบุรี 22180

0 3942 1362

ศตม.ที่ 7.1 ขอนแก่น 181/37 ซ.รำชประชำ ถนนศรีจันทร์ 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0 4322 3818 

ต่อ 506

1 นคม. ที่ 7.1.1 

จ.มหาสารคาม

ถนนศรีสวัสดิ์ด�าเนิน ต.ตลาด อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม 44000

08 8069 9271 

(หน.หน่วย)

2 นคม. ที่ 7.1.2 จ.ร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ร้อยเอ็ด 45000

08 7233 3893 

(หน.หน่วย)

3 นคม. ที่ 7.1.3 อ.สมเด็จ 

จ.กาฬสินธุ์

ม.2 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ 

จ.กาฬสินธุ์ 46150

09 2449 5826 

(หน.หน่วย)

ศตม.ที่ 8.1 อุดรธำนี ถนนอธิบดี ต.หมำกแข้ง อ.เมือง

อุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

0 4222 2193

ศตม.ที่ 8.2 เลย ถนนมโนอุทิต ต.กุดป่อง อ.เมือง 

จ.เลย 42000

0 4281 2509

ศตม.ที่ 8.3 สกลนคร ถนนศูนย์รำชกำรจ. ต.ธำตุเชิงชุม 

อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

0 4271 1359

ศตม.ที่ 9.1 ชัยภูมิ 251 ถนนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

สำย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ชัยภูมิ 36000

0 4481 1537
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

1 นคม. ที่ 9.1.1 อ.เมือง 

จ.ชัยภูมิ

251 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

36000

0 4481 1537

2 นคม. ที่ 9.1.2 อ.เทพ

สถิตย์ จ.ชัยภูมิ

บ้านนายางกลัก ม.1 ต.นายางกลัก 

อ.เทสถิต จ.ชชัยภูมิ 36230

-

3 นคม. ที่ 9.1.3 

อ.เกษตรสมบูรณ์ 

จ.ชัยภูมิ

674 ม.5 บ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง 

อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

-

ศตม.ที่ 9.2 บุรีรัมย์ กม.7-8 ถนนรำชสีมำ-โชคชัย 

ต.หนองบัวศำลำ อ.เมือง 

จ.นครรำชสีมำ 30000

0 4461 7070

1 นคม. ที่ 9.2.1 

อ.เมืองบุรีรัมย์

103/14 ถนนหลักเมือง อ.เมือง 

จ.บุรีรัมย์ 31000

0 4461 7070

2 นคม. ที่ 9.2.2 

อ.ละหานทราย

ถนนนิคมเขต ต.ละหานทราย 

อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

0 4465 6036

ศตม.ที่ 9.3 สุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.สุรินทร์ 32000

0 4451 3946

1 นคม. ที่ 9.3.1 สังขะ นคม.5.3.4 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 0 4457 1643

2 นคม. ที่ 9.3.2 กาบเชิง ถนนกรุงศรีนอก อ.เมือง

จ.สุรินทร์ 32000

0 4455 9156

ศตม.ที่ 9.4 ปำกช่อง 42 ถนนเทศบำล 35 ต.ปำกช่อง 

อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

0 4431 2004

1 นคม. ที่ 9.4.1 วังน�้าเขียว 44 ม.19 ต.วังน�้าเขียว อ.วังน�้าเขียว 

จ.นครราชสีมา 30370

08 5215 0254

2 นคม. ที่ 9.4.2 พระทองค�า ม.1 ต.สระพระ อ.พระทองค�า 

จ.นครราชสีมา 30220

09 1768 6504

08 3729 9838

3 นคม. ที่ 9.4.3 ครบุรี 152 ม.9 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี 

จ.นครราชสีมา 30250

0 4444 8372
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

ศตม.ที่ 10.1 อุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ อ.เมือง 

จ.อุบลรำชธำนี 34000

0 4524 1070

1 นคม. ที่ 10.1.1 

นาจะหลวย

ม.11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 

จ.อุบลราชธานี 34280

0 4537 9212

2 นคม. ที่ 10.1.2 

ศรีเมืองใหม่

ม.15 ต.นาค�า อ.ศรีเมืองใหม่ 

จ.อุบลราชธานี 34250

0 4539 9212

3 นคม. ที่ 10.1.3. 

ศรีสะเกษ

16 หมู่ 6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 

33150

0 4563 7159

ศตม.ที่ 10.2 มุกดำหำร ถนนวงค์ค�ำพำ อ.เมือง 

จ.มุกดำหำร 49000

0 42612 5788, 

0 4261 2799

ศตม.ที่ 11.1 พังงำ 65/1 ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด 

จ.พังงำ 82180

0 7559 9048

1 นคม. ที่ 11.1.1 อ.ทับปุด 

จ.พังงา

65/1 ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด 

จ.พังงา 82180

0 7659 9258

2 นคม. ที่ 11.1.2 

อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

154 ถนนลิ่มดุล ต.ท้ายเหมือง 

อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

0 7643 2185

3 นคม. ที่ 11.1.3 

อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

48/1 ถนนมนตรี 1 เทศบาลเมือง

ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

08 9292 8970

4 นคม. ที่ 11.1.4 อ.คุระบุรี 

จ.พังงา

12/8 ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี 

จ.พังงา 82150

0 7649 1703

5 นคม. ที่ 11.1.5 

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

35/5 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง 

จ.พังงา 82130

0 7649 4029

ศตม.ที่ 11.2 นครศรีธรรมรำช ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช 

จ.นครศรีธรรมรำช 80000

0 7535 6509

1 นคม. ที่ 11.2.1 อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช

ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 80000

0 7535 6509

2 นคม. ที่ 11.2.2 อ.ชะอวด 

จ.นครศรีธรรมราช

25/1 ม.2 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด 

จ.นครศรีธรรมราช 80180

08 6298 6155 

(วิรัช นาสิน)
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

3 นคม. ที่ 11.2.3 อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช

ม.1 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

80150

89 8074 5021 

(มานิตย์ เอียด

ช่วย)

4 นคม. ที่ 11.2.4 อ.บางขัน 

จ.นครศรีธรรมราช

20/1 ม.14 ต.บ้านล�านาว อ.บางขัน 

จ.นครศรีธรรมราช 80360

08 2283 2680 

(ประภาส ไชยเดช)

5 นคม. ที่ 11.2.5 

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ม.9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม 

จ.กระบี่ 81120

08 8768 9912 

(รัชฎาวรรณ 

กลางวัง)

6 นคม. ที่ 11.2.6 

อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่

1046 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง 

จ.กระบี่ 81130 

0 7569 1946

7 นคม. ที่ 11.2.7 

อ.เขาพนม จ.กระบี่

1 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 

84250

0 7568 9155

ศตม.ที่ 11.3 สุรำษฎร์ธำนี 77/12-13 ม.3 ถนนพ่อขุนทะเล 

ต.มะขำมเตี้ย อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 

84000

0 7740 5422 

ต่อ 21

1 นคม. ที่ 11.3.1 

อ.พระแสง

ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 

84210

0 7736 9263

2 นคม. ที่ 11.3.2 อ.เมือง 77/12-13 ม.3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0 7740 5422 

ต่อ 17

3 นคม. ที่ 11.3.3 อ.พนม ม.3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม 

จ.สุราษฎร์ธานี 84250

0 7739 9265

4 นคม. ที่ 11.3.4 

อ.บ้านนาสาร

ถนนหน้าสถานีรถไฟ ต.นาสาร 

อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

0 7734 4367

5 นคม. ที่ 11.3.5 อ.ไชยา ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

84110

0 7743 5238

6 นคม. ที่ 11.3.6 

อ.คีรีรัฐนิคม

ม.1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม 

จ.สุราษฎร์ธานี 84180

0 7726 5226



คู่มือการกำาจัดโรคไข้มำลำเรีย
สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขระดับตำ�บลและอำ�เภอ44

ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

7 นคม. ที่ 11.3.7 

อ.กาญจนดิษฐ์

213/12 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ 

จ.สุราษฎร์ธานี 84160

0 7737 9112

8 นคม. ที่ 11.3.8 อ.วิภาวดี ม.12 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี 

จ.สุราษฎร์ธานี 84180

0 7729 2087

ศตม.ที่ 11.4 ชุมพร 207 ม.9 ถนนเพชรเกษม ต.วังไผ่ 

อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 

0 7759 6603

1 นคม. ที่ 11.4.1 

อ.ทุ่งตะโก

นคม.11.4.1 อ.ทุ่งตะโก ต.ทุ่งตะไคร 

อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

0 7753 6131

2 นคม. ที่ 11.4.2 อ.ท่าแซะ 111 ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ 

จ.ชุมพร 86140

0 7758 4329

3 นคม. ที่ 11.4.3 

อ.เมืองชุมพร

207 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร 86190

0 7759 6603

4 นคม. ที่ 11.4.4 อ.ละแม นคม.11.4.4 อ.ละแม ม.6 ต.ละแม 

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

0 7755 9435

5 นคม. ที่ 11.4.5 อ.พะโต๊ะ นคม.11.4.5 อ.พะโต๊ะ ม.8 ต.พะโต๊ะ 

อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180

0 7753 9151

6 นคม. ที่ 11.4.6 ต.วังไผ่ 

อ.เมืองชุมพร

207 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

86190

0 7759 6603

ศตม.ที่ 11.5 ระนอง 7/57 ถ.ชำติเฉลิม ต.เขำนิเวศน์ 

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

0 7783 0805

1 นคม. ที่ 11.5.1 อ.เมือง

ระนอง

7/24  ถนนชาติเฉลิม  ต�าบลเขานิเวศน์  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000

0 7782 3025

2 นคม. ที่ 11.5.2 อ.ละอุ่น 7/1 หมู่ 3  ต�าบลละอุ่นใต้  อ�าเภอ

ละอุ่น  จังหวัดระนอง  85130

0 7789 9363

3 นคม. ที่ 11.5.3 อ.กระบุรี หมู่ 5  ต�าบลน�้าจืดน้อย  อ�าเภอกระบุรี  

จังหวัดระนอง  85110

0 7789 1574
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

4 นคม. ที่ 11.5.4 

อ.กะเปอร์

44/1  หมู่ 1  ต�าบลบ้านนา  อ�าเภอ

กะเปอร์  จังหวัดระนอง  85120

077-890102

5 นคม. ที่ 11.5.5 ต.จปร. 

อ.กระบุรี

127/4  หมู่ 5  ต�าบล จปร.  อ�าเภอ

กระบุรี  จังหวัดระนอง  85110

-

ศตม.ที่12.1 ยะลำ 87 ถ.เทศบำล1 ต.สะเตง อ.เมือง 

จ.ยะลำ 95000

0 7321 2772

1 นคม. ที่ 12.1.1 อ.เบตง 323/5 ถนนสุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง 

จ.ยะลา 95110

0 7323 2266

2 นคม. ที่ 12.1.2 อ.ธารโต 100/1 ม.1 ถนนสุขยางค์ ต.ธารโต 

อ.ธารโต จ.ยะลา 95150

0 7329 7115

3 นคม. ที่ 12.1.3 

อ.บันนังสตา

410 เทศบาลบันนังสตา อ.บันนังสตา 

จ.ยะลา 95130

0 7328 9553

4 นคม. ที่ 12.1.4 

อ.กรงปินัง

87 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง 

จ.ยะลา 95000

-

5 นคม. ที่ 12.1.5 อ.ยะหา 87 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง 

จ.ยะลา 95000

-

ศตม.ที่ 12.2 สงขลำ 161 ถนนรำมวิถี ต.บ่อยำง อ.เมือง 

จ.สงขลำ 90000

0 7431 1411

1 นคม. ที่ 12.2.1 ต.พะตง 

อ.หาดใหญ่

262 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.พะตง 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

0 7429 1096

2 นคม. ที่ 12.2.2 อ.เมือง 

จ.สงขลา 

428 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง 

จ.สงขลา 90000

0 7431 1411

3 นคม. ที่ 12.2.3 อ.สะเดา 

จ.สงขลา

96 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.สะเดา 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90120

0 7441 1044

4 นคม. ที่ 12.2.4 อ.นาทวี 

จ.สงขลา

56/15 ถนนเพชรเกษม ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

0 7437 1535
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ล�ำดับ สังกัดหน่วยงำน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ 

(หน่วยงำน)

5 นคม. ที่ 12.2.5 อ.เทพา 

จ.สงขลา

83 ถนนเพชรเกษม หมู่ 1 ต.ล�าไพล 

อ.เทพา จ.สงขลา 90260

0 7447 8564

6 นคม. ที่ 12.2.6 

อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

43 ถนนชาญนุเคราะห์ เทศบาล

ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

90210

7 นคม. ที่ 12.2.7 

อ.ควนกาหลง จ.สตูล

77/5 ถนนยนตรการก�าธร หมู่ 1 

ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

ศตม.ที่ 12.3 ตรัง 1 ม.12 ต.โคกหล่อ อ.เมือง 

จ.ตรัง 92000

0 7557 2124

1 นคม. ที่ 12.3.1 

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 -

2 นคม. ที่ 12.3.2 อ.เมือง 

จ.ตรัง

1 ม.12 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 

92000

-

3 นคม. ที่ 12.3.3 

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

278 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

92120

-

4 นคม. ที่ 12.3.4 อ.วัง

วิเศษ จ.ตรัง

ม.7 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ 

จ.ตรัง 92220

-

5 นคม. ที่ 12.3.5 อ.เมือง 

จ.พัทลุง

ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 -

ศตม.ที่ 12.4 นรำธิวำส 11 ถนนระแงะมรรคำ อ.เมือง 

จ.นรำธิวำส 96000

0 7351 4960

1 นคม. ที่ 12.4.2 อ.แว้ง 238/5 ม.2 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 0 7365 9471

2 นคม. ที่ 12.4.3 อ.ระแงะ 11 ถนนระแงะมรรคา ต.บางนาค 

อ.เมือง จ.นราธิวาส

0 7351 4960

3 นคม. ที่ 12.4.4 อ.เมือง 11 ถนนระแงะมรรคา ต.บางนาค 

อ.เมือง จ.นราธิวาส

0 7351 4960

4 นคม. ที่ 12.4.5 

อ.รือเสาะ

157/1 ถนนรือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะ 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

0 7357 1654
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 2. รำยงำนกำรสอบสวนผู้ป่วยเฉพำะรำย (รว. 3) ของส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

  

(1) สคร.ที่ (2) ศตม. ที่  (3) นคม. ที่               (4) ระยะ A1 A2 B1 B2 PA IA

ประเภทผูปวย         คนไทย         คนตางชาติ 1   คนตางชาติ 2          1          2         3         4          5          6

ชื่อคนไข ........................................................ (5) อายุ ................. ป  (6) เพศ        ช.        ญ.   (7) อาชีพหลัก........................................

ชื่อเจาของบาน ..................................................... จำนวนคนในบาน ................................... คน ระบุ .................................................................................

ที่อยูบานเลขที่ ............ ชื่อบาน ......................... หมูที่ ............ ตำบล .................. (8) อำเภอ.................(9) จังหวัด..................

การเจาะโลหิต (10) เจาะโดย ............................      (11) เจาะเมื่อ             วัน             เดือน             ป

(12) ตรวจเมื่อ             วัน             เดือน             ป (13) ชนิดเชื้อ          1          2         3         4          5          6  7

ประวัติคนไขรายใหม          สอบถามคนไข         สอบถามผูอื่น

เริ่มเปนไขวันแรกเมื่อ             วัน             เดือน             ป

ประวัติการไปคางแรมกอนเปนไข       ไป      ไมไป      ถาไปคางแรมที่บาน .......... หมูที่ ........... ตำบล .............. อำเภอ ........... จังหวัด ............ 

ไปอาศัยอยูใน        หมูบาน             กระทอมนอกหมูบาน           ในปา

ไปตั้งแตวันที่             วัน             เดือน             ป ไปประกอบอาชีพ/ธุระ ................................................................ อยูนาน ......................วัน

ประวัติการรับถายโลหิต           เคย           ไมเคย           ถาเคยรับถายเมื่อ             วัน             เดือน             ป

ประวัติคนไขรายเกาที่พบเชื้อซ้ำภายใน 3 เดือน

เจาะพบเชื้อครั้งกอนเมื่อ               วัน             เดือน             ป  (14) ชนิดเชื้อ        1        2        3        4        5        6       7

ไดรับการรักษาหายขาดเมื่อ           วัน             เดือน             ป

การกินยา         ครบ         ไมครบ         อาเจียน         ไมอาเจียน (15) ยาที่จาย  (ระบุ)..............................................................................

ประวัติการเดินทางหลังการรักษา       มี      ไมมีี      ถามีระบุสถานที่ ................... และวันเดือนปที่ไป           วัน           เดือน           ป

การรักษาหายขาดครั้งนี้ (16)          1. ใหยาคนไข          2. ฝากยา          3. ร.พ.รักษา          0. ไมไดรักษา

(17) วันที่รักษา             วัน             เดือน             ป (18) ยาที่จาย  (ระบุ)...........................................................................................................

การตัดสินชนิดการติดเชื้อ         A           Bx           By           Bz           Bo           Bf           C            D           E           F

(19) คนไขรายใหม           1            2            3      4             5            6            7   8     9      0

(20) คนไขเกา           1. รักษาไมหาย           2. ติดเชื้อใหม           0. ไมไดสอบสวน           การติดเชื้อใหมเปนชนิด (ระบุ)........................

(21) แหลงคนไขติดเชื้อ   1. ในหมูบาน   2. กระทอมนอกหมูบาน     3. ในปา          0. ไมทราบ

      อยูในทองที่กลุมบาน .......................................................... หมูที.่.........................................................ตำบล.................................................................

(22) อำเภอ ........................................................... (23) จังหวัด......................................................(24) ประเทศ..................................................................

      ลักษณะภูมิประเทศของแหลงที่คนไขติดเชื้อ  (อธิบาย).................................................................................................................................

(25) การมีและใชมุง          ไมมีมุง          มีมุง ..................... หลัง          ชุบสารเคม.ี....................หลัง          ใชมุงเปนประจำ...................หลัง

      การปองกันตนเองเมื่ออยูในแหลงแพรเชื้อ : นอนในมุง            นอน ไมนอน ยาทากันยุง ใช ไมใช

      การพนเคมีในแหลงติดเชื้อ พน ไมพน ไมทราบ

      บาน/กระทอมที่คนไขอาศัยในแหลงติดเชื้อ พน ไมพน ไมทราบ

      การเจาะโลหิตผูอื่นตรวจ ทำ ระบุ วัน/เดือน/ป.................................. ไมทำ

รายงานการสอบสวนและรักษาหายขาดผูปวย
Investigation & Radical Treatment of Malaria Case

ลงชื่อ ........................................... ผูทำการสอบสวน

        (........................................) ตัวบรรจง

       ตำแหนง .................................................. 

วันที่สอบสวน             วัน             เดือน             ป 

ลงชื่อ ........................................... ผูตรวจสอบ

        (........................................) ตัวบรรจง

       ตำแหนง .................................................. 

วันที่ตรวจสอบ             วัน             เดือน             ป 

สำนักโรคติดตอนำโดยแมลง

กรมควบคุมโรค

แกไข 2558

รว.3

(EP.3)

 F         F+g        Fg        V          M        Mix        Pk

  F       F+g      Fg       V        M      Mix      Pk

เลขอันดับคนไข
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 3. โครงสร้ำงแฟ้มข้อมูล ที่ใช้เก็บข้อมูลจำกรำยงำน 506 ของส�ำนักระบำดวิทยำ
 92 

โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ที่สร้างเพื่อน าเข้าโปรแกรม R506 (ขอให้เป็นไฟล์ .DBF) 
EPIDEM Version 4 506 

Field Field Name Type Width  Field Field Name Type Width  
1 E0 Numeric 6 เลขท่ี E0 1 E0 Numeric 6 เลขท่ี E0 
2 E1 Numeric 6 เลขท่ี E1 2 E1 Numeric 6 เลขท่ี E1 
3 PE0 Numeric 6 เลขท่ี E0 ของระดบั

ลา่งถดัลงมา 
3 PE0 Numeric 6 เลขท่ี E0 ของระดบั

ลา่งถดัลงมา 
4 PE1 Numeric 6 เลขท่ี E1 ของระดบั

ลา่งถดัลงมา 
4 PE1 Numeric 6 เลขท่ี E1 ของระดบั

ลา่งถดัลงมา 
5 DISEASE Character 2 รหสัโรค 5 DISEASE Character 2 รหสัโรค 
6 NAME Character 30 ช่ือผู้ป่วย 6 NAME Character 50 ช่ือผู้ป่วย 
7 HN Character 10 เลขท่ี HN 7 HN Character 10 เลขท่ี HN 
8 NMEPAT Character 30 ช่ือผู้ปกครอง 8 NMEPAT Character 30 ช่ือผู้ปกครอง 
9 SEX Numeric 1 เพศ 9 SEX Character 1 เพศ 
10 YEAR Numeric 2 อายุเป็นปี 10 AGEY Numeric 2 อายุเป็นปี 
11 MONTH Numeric 2 อายุเป็นเดือน 11 AGEM Numeric 2 อายุเป็นเดือน 
12 DAY Numeric 2 อายุเป็นวนั 12 AGED Numeric 2 อายุเป็นวนั 
13 MARIETAL Numeric 1 สภาพสมรส 13 MARIETAL Character 1 สภาพสมรส 
14 RACE Numeric 1 สญัชาติ 14 RACE Character 1 สญัชาติ 
15 RACE1 Numeric 1 ประเภทของต่างด้าว 15 RACE1 Character 1 ประเภทของต่างด้าว 
16 OCCUPAT Numeric 2 อาชีพ 16 OCCUPAT Numeric 2 อาชีพ 
17 ADDRESS Character 20 ท่ีอยู่ 17 ADDRESS Character 40 ท่ีอยู่ 
18 ADDRCODE Character 6 รหสัท่ีอยู่ (ออ-ตต-บบ) 18 ADDRCODE Character 8 รหสัท่ีอยู่ (ออ-ตต-บบ) 
19 PROVINCE Character 1 รหสัจงัหวดั      
20 METROPOL Numeric 1 เขตเทศบาล  อบต. 19 METROPOL Character 1 เขตเทศบาล  อบต. 
21 HOSPITAL Numeric 1 สถานท่ีรักษา 20 HOSPITAL Character 1 สถานท่ีรักษา 
22 TYPE Numeric 1 ประเภทผู้ป่วยใน/นอก 21 TYPE Character 1 ประเภทผู้ป่วยใน/นอก 
23 RESULT Numeric 1 ผลการรักษา 22 RESULT Character 1 ผลการรักษา 
24 HSERV Character 6 รหสัสถานท่ีรักษา 23 HSERV Character 8 รหสัสถานท่ีรักษา 
25 CLASS Numeric 2 ชัน้เรียน 24 CLASS Character 20 ชัน้เรียน 
26 SCHOOL Character 20 โรงเรียน 25 SCHOOL Character 40 โรงเรียน 
27 DATESICK Date 8 วนัเร่ิมป่วย 26 DATESICK Date 8 วนัเร่ิมป่วย 
28 DATEDEFINE Date 8 วนัพบผู้ ป่วย 27 DATEDEFINE Date 8 วนัพบผู้ ป่วย 
29 DATEDEATH Date 8 วนัตาย 28 DATEDEATH Date 8 วนัตาย 
30 DATERECORD Date 8 วนัเขียนรายงาน 29 DATERECORD Date 8 วนัเขียนรายงาน 
31 DATEREACH Date 8 วนัรับรายงาน 30 DATEREACH Date 8 วนัรับรายงาน 
32 INTIME Logical 1 ความทนัเวลา 31 INTIME Logical 1 ความทนัเวลา 
33 TO_E1 Logical 1 แยกไป E1 หรือยงั           
34 ORGANISM Character 1 ชนดิของเชือ้ 32 ORGANISM Character 1 ชนดิของเชือ้ 
35 COMPLICA Character 1 รหสัโรคแทรกซ้อน 33 COMPLICA Character 1 รหสัโรคแทรกซ้อน 
     34 IDCARD Character 13 เลขท่ีบตัรประชาชน 
     35 ICD10 Character 8 รหสั ICD10 

    
 36 OFFICEID Character 8 หนว่ยงานท่ีบนัทกึ

ข้อมูล 

หมำยเหตุ 1) ส�ำนักระบำดวิทยำได้ยกเลิกรำยงำนกระดำษและให้รำยงำนในระบบคอมพิวเตอร์แทน           

2) ก�ำหนดให้โรคไข้มำลำเรียใช้รหัสโรค 30
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 4. รำยงำนกำรสอบสวนผู้ป่วยมำลำเรียของส�ำนักระบำดวิทยำ

แบบสอบสวนไข้มำลำเรีย

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-สกุล…………………………………....……………เลขที่บัตรประชาชน _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ - _ 

อาย…ุ……………ปี เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง อาชพี…………………………. ลกัษณะงานทีท่�า…………………………...

ท่ีอยูข่ณะป่วย บ้านเลขที…่……. หมูท่ี…่………. ถนน …………………….. ต�าบล…………………..…………………

อ�าเภอ……..…………………………. จังหวัด……………………………………….

(  ) ในเขตเทศบาลนคร  (  ) ในเขตเทศบาลเมือง  (  ) ในเขตเทศบาลต�าบล  (  ) ในเขต อบต.

ลกัษณะชมุชนทีอ่าศัยอยู…่……………………………………….........………………………………………………………….

ภมูลิ�าเนา บ้านเลขท่ี……………หมู่ที…่…………….ชือ่หมูบ้่าน/ชมุชน …….……………….ถนน ……………………… 

ต�าบล………………………………….อ�าเภอ…………………….…………...จงัหวดั…….......………………….……….…..

(  ) ในเขตเทศบาลนคร (  ) ในเขตเทศบาลเมือง (  ) ในเขตเทศบาลต�าบล (  ) ในเขต อบต.

ผู้ให้สัมภาษณ์ป่วยหรือไม่ (  ) ป่วยวินิจฉัย ………………………….. (  ) ไม่ป่วย (ข้ามไปข้อ 5)

วันเร่ิมป่วย…………………..…วนัท่ีมาโรงพยาบาล…..……..……………. วนัทีจ่�าหน่าย………..……….…….

ผลการรักษา ( ) ก�าลังรักษา ( ) หาย ( ) เสียชีวิต ( ) ไม่สมัครอยู่ ( ) ย้ายไปโรงพยาบาลอื่น

ระบุ……………………………….

ในอดตีเคยเจบ็ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรยีบ้างหรอืไม่……………..……………………………………..……………………

2. อำกำรและอำกำรแสดง

ไข้ (  ) มี (  ) ไม่มี (  ) ไม่ทราบ

ตับโต/ม้ามโต (  ) มี (  ) ไม่มี (  ) ไม่ทราบ

หนาวสั่น (  ) มี (  ) ไม่มี (  ) ไม่ทราบ

ปวดศีรษะ (  ) มี (  ) ไม่มี (  ) ไม่ทราบ

คลื่นไส้อาเจียน (  ) มี (  ) ไม่มี (  ) ไม่ทราบ

ตาเหลือง (  ) มี (  ) ไม่มี (  ) ไม่ทราบ

ซีด (  ) มี (  ) ไม่มี (  ) ไม่ทราบ

ปัสสาวะสีด�า (  ) มี (  )  ไม่มี (  ) ไม่ทราบ

อื่นๆ ระบุ 

………………………………………………………………………………………………………………... 
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3.  ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร

 3.1  การตรวจ Thick film

    (  )  มี ระบุผล…………………………………. วันที่ส่งตรวจ……………….……… (  ) ไม่มี

 3.2  การตรวจ Thin film

    (  )  มี ระบุผล…………………………………. วันที่ส่งตรวจ……………….……… (  ) ไม่มี

       อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………………….

4. กำรรักษำ

 การใช้ยารักษาขั้นต้น

 Fansidar      (  )  ใช้ วันที่ให้การรักษา………………………………...……… (  ) ไม่ใช้

 Primaquine    (  )  ใช้ วันที่ให้การรักษา………………………………...……… (  ) ไม่ใช้

 การใช้ยารักษาขั้นหายขาด

 Mefloquine    (  )  ใช้ วันที่ให้การรักษา………………………………...……… (  ) ไม่ใช้

 Primaquine    (  )  ใช้ วันที่ให้การรักษา………………………………...……… (  ) ไม่ใช้

 Quinine      (  )  ใช้ วันที่ให้การรักษา………………………………...……… (  ) ไม่ใช้

 Tetracyclin    (  )  ใช้ วันที่ให้การรักษา………………………………...……… (  ) ไม่ใช้

 Artemether    (  )  ใช้ วันที่ให้การรักษา………………………………...……… (  ) ไม่ใช้

 Artesunate    (  )  ใช้ วันที่ให้การรักษา………………………………...……… (  ) ไม่ใช้

 Chloroquine   (  )  ใช้ วันที่ให้การรักษา………………………………...……… (  ) ไม่ใช้

5. ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค

 5.1  อาชีพ/กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันที่ท�าเป็นประจ�า

    (  )  หาของป่า/ล่าสตัว์ ท�ามาเป็นระยะเวลา ……………. ระบุสถานท่ีท่ีท�า………………………….......

    (  )  ท�าป่าไม้ ท�ามาเป็นระยะเวลา ………………. ระบสุถานทีท่ีท่�า…………………........……….......

    (  )  นกัส�ารวจป่า/ธรรมชาติ ท�ามาเป็นระยะเวลา .......… ระบุสถานท่ีท่ีท�า………..………………….

    (  )  ทหาร/ต�ารวจ ตระเวณชายแดน ท�ามาเป็นระยะเวลา …..… ระบุสถานที่ที่ท�า………..…..

    (  )  อื่น ๆ (ระบุ)…………………….....……………………………………………………………………….……

 5.2  งานอดิเรก

    (  )  หาของป่า/ล่าสัตว์ ระบุสถานที่ที่ท�า………..…………………..………

    (  )  ท่องเที่ยว ระบุสถานที่ที่ท�า……………………………………………… 

6. แหล่งรังโรค

 6.1  ในช่วง 60 วัน ก่อนป่วยผู้ป่วยเคยเดินทางไปที่ไหนบ้าง    (  ) เคย ระบุ (  ) ไม่เคย

    ระบุ………………………....…...………………………………….วันที่ ……………………………………………..

    ระบ…ุ………………………….....…....…………………………….วนัที ่……………………………………………….
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 6.2  ผูท้ีอ่าศยัร่วมบ้านเดยีวกนั ป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรยีในช่วง 60 วนั ก่อนวนัเริม่ป่วย ของผูป่้วยรายนี้

    (  )  มี ระบุ........................................................................      (  )  ไม่มี

    1.  ชือ่ …………………………………………………………….. อาย ุ………… วนัเริม่ป่วย…………………………

    2.  ชือ่ …………………………………………………………….. อาย ุ………… วนัเริม่ป่วย…………………………

 6.3  ผู้ที่อยู่บ้านติดกันหรืออยู่ละแวกบ้านเดียวกันป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียในช่วง 60 วัน ก่อนวัน

เริ่มป่วยของผู้ป่วยรายนี้

    (  )  มี ระบุ   (  ) ไม่มี

    1. ชือ่………………………………………ทีอ่ยู…่………………………….…….วนัเร่ิมป่วย………………………

    2. ชือ่…….………………………………..ทีอ่ยู…่…………………..……………วนัเริม่ป่วย………………………

 6.4  มผู้ีป่วยโรคไข้มาลาเรยีจากหมูบ้่านอืน่มาพกัอาศยัร่วมบ้านหรอืบ้านตดิกนัหรอือยูล่ะแวกบ้าน

เดียวกัน ในช่วง 60 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย ของผู้ป่วยรายนี้

    (  )  มี ระบุ   (  ) ไม่มี

    ชื่อ…………………………………………..ที่อยู่…………………………………..วันเริ่มป่วย………………….…

    ชื่อ…………………………………..………ที่อยู่…………………………..….….วันเริ่มป่วย…………………..…

7. กำรค้นหำผู้ป่วยรำยอื่น  

 7.1  ผู้ที่อาศัยร่วมบ้านเดียวกัน ป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียในช่วง 60 วัน หลังวันเริ่มป่วย ของผู้ป่วย

รายนี้

    (  )  มี ระบุ   (  )  ไม่มี

    1.  ชือ่ ………………………………………………….. อาย ุ…………วนัเริม่ป่วย…………………………………

    2.  ชือ่ ………………………………………………….. อาย ุ…………วนัเริม่ป่วย……………………….…………

 7.2  ผู้ที่อยู่บ้านติดกันหรืออยู่ละแวกบ้านเดียวกันป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียในช่วง 60 วัน หลังวัน

เริ่มป่วยของผู้ป่วยรายนี้

     (  )  มี ระบุ   (  )  ไม่มี

    1. ชือ่…………………………………………….ทีอ่ยู…่…………………………….วนัเริม่ป่วย…………………….

    2. ชือ่……………...……………………………ทีอ่ยู…่…………………………….วันเริม่ป่วย……………………. 

ชื่อผู้สอบสวน………..........................……….……………………..……..

ต�ำแหน่ง…………………………...……………………………………………….

ที่ท�างาน…………………………………………………………..………….…….

วันที่สอบสวน…………………………………………………..…………………




