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ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ 1) พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ 2) ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ 3) 
ก่อนระบาด ระบาด หลังระบาด 

การป้องกันโรคล่วงหน้า การควบคุมการระบาด การประเมินผลสําเร็จ 
มาตรการ 
1. การให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 
2. การวางแผนการปรับปรุงสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียน ท้ังในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
3. การจัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 
4. การเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน 
5. การติดตามและประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมและแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลายใน โรงเรียน  
- เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกใน

โรงเรียน 
- เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรในการ

รองรับการระบาด (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อควบคุมการระบาด (กรณีท่ีเกิดการ

ระบาดในชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน) 
- เพื่อป้องกันนักเรียนที่ป่วยไข้เลือดออก

เสียชีวิต 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อประเมินกระบวนการควบคุมโรค 
- เพื่อเป็นการถอดบทเรียนการดําเนินงาน
และหา Best Practice นําไปพัฒนา 
แก้ไขปัญหาในปีถัดไป 
 

การเฝ้าระวังโรค 
- เฝ้าระวังเด็กป่วยในโรงเรียน โดยมอบหมายให้

ครูประจําชั้นและครูห้องพยาบาลดูแล 
- เฝ้าระวังพาหะนําโรค โดยการสํารวจแหล่ง

เพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชน
ใกล้เคียง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคในโรงเรียน  

 

- เฝ้าระวังเด็กป่วยในโรงเรียน โดย
มอบหมายให้ครูประจําชั้นและครูห้อง
พยาบาลดูแล 

- โรงเรียนมีการติดตามสถานการณ์โรคใน
ชุมชนใกล้เคียง โดยประสานข้อมูล
สถานการณ์โรคจากหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่  

- การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์โรคใน
โรงเรียน โดยโรงเรียนดําเนินการเอง หรือ
ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข 

การป้องกันโรค 
- การดําเนินการด้านจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ 
1. ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ในห้องเรียน เช่น 
แจกัน กระถางต้นไม้ ถังน้ําหรือภาชนะต้องมี
ฝาปิด 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
เช่น การปิดภาชนะขังน้ําใช้ให้มิดชิด การใช้
ทรายกําจัดลูกน้ํากับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝา
ได้ เช่น ถังน้ําใช้ในห้องน้ํา การปล่อยปลาหาง
นกยูง การใช้ผ้าคลุ่มตาข่ายในภาชนะถังน้ํา
ขนาดใหญ่ เป็นต้น 
** ในช่วงปิดเทอม ควรมีการสํารวจลูกน้ํา
ยุงลายและจัดการถ่ายน้ําจากภาชนะน้ําใช้ให้
แห้งสนิท โดยเฉพาะน้ําใช้ในห้องน้ํา 

- จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดําเนินการสํารวจ
และกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายทั้งใน
โรงเรียนและที่บ้าน 

- การดําเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในการ
รณรงค์ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ํา
ยุงลาย (โดยวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี
เป็นวัน ASEAN Dengue Day) 

- จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดําเนินการ
สํารวจและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน 

- ประเมินปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ 
พร้อมแก้ไขปัญหา โดยดําเนินการเป็น
ระยะ อย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์  

 

- การดําเนินการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายอย่างต่อเนื่อง 

- จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดําเนินการ
สํารวจและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน 

- สรุปปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ 
เพื่อนําไปปรับปรุงแนวทางฯ ในปีต่อไป 
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ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ 1) พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ 2) ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ 3) 
ก่อนระบาด ระบาด หลังระบาด 

การป้องกันโรคล่วงหน้า การควบคุมการระบาด การประเมินผลสําเร็จ 
การควบคุมโรค 
- มอบหมายครูประจําชั้นและครูห้องพยาบาล

สังเกตอาการเด็กป่วยมีไข้สงสัยไข้เลือดออก 
โดยมีอาการอื่นร่วมดังต่อไปนี้ 
1. ไข้สูงเกิน 38o C ประมาณ 2 วัน 
2. คลื่นไส้ อาเจยีน เบื่ออาหาร 
3. หน้าแดง อาจพบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง 
4. กดเจ็บชายโครงด้านขวา 
** ท้ังนี้ อาจพบมีน้ํามูกหรือไอร่วมด้วยก็ได้ 
ให้พาเด็กหรือแจ้งผู้ปกครองให้เข้ารับบริการ
ตรวจรักษาท่ีสถานบริการสาธารณสุข และ
แนะนําให้ทายากันยุง 

- ดําเนินการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย
ท้ังในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 

- คัดกรองเด็กนักเรียน โดยการวัดไข้ หากมี
ไข้สูงให้สงสัยอาจเป็นไข้เลือดออก แนะนํา
ให้ทายากันยุงและหยุดเรียน พร้อมแจ้ง
รพ.สต. หรือหน่วยงานสาธารณสขุของรัฐ
ใกล้เคียง เพื่อดําเนินการควบคุมโรค 

- แจ้งผู้ปกครองนกัเรียน ให้เฝ้าระวังบุตร
หลานของตนเอง อาจป่วยเป็น
ไข้เลือดออก โดยเฉพาะถ้ามีไข้สูง 2 วัน 
แล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบพาไปพบแพทย์ 

- ดําเนินการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 

เฝ้าระวังสถานการณ์ในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง หากพบเด็กป่วย ต้องให้สุขศึกษา
และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุม
โรค 

การสื่อสารความเสี่ยง 
- การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน

และผู้ปกครอง เช่น จัดบอร์ด เสียงตามสาย ให้
ความรู้หน้าเสาธง โดยเน้นเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย และการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ถูก
ยุงลายกัด 

- การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของเด็ก
นักเรียน ผู้ปกครอง และครู เกี่ยวกับเรื่องโรค
ไข้เลือดออก 

 
 

- การสื่อสารความเสี่ยง และแจ้งเตือนเด็ก
นักเรียนและผู้ปกครองเรื่องการระบาดโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน ท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการระบาดในโรงเรียนได้ 

- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
เช่น ใบแจ้งเตือน เน้นเรื่องอาการสําคัญที่
ต้องไปพบแพทย์ และการดูแลผู้ป่วย
เบื้องต้น  
การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

 ด่ืมน้ําผลไม้ เกลือแร่บ่อยๆ 
 ทานยาแก้ไข้ตามปริมาณและความถี่
ตามแพทย์สั่ง (พาราเซตามอนเท่านั้น) 

 เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะๆ 
 ให้ทานอาหารอ่อน งดอาหารสีแดง
และดํา 

 พาไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการและ
ตรวจเลือด 

สัญญาณอันตรายในช่วงไข้ลด 
 ซึม อ่อนเพลียมาก 
 กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น 
 ชีพจรเต้นเบา เร็ว 
 ปวดท้องกะทันหัน 
 กระหายน้ํา ปัสสาวะน้อยลง 
 มีเลือดกําเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด 
อุจจาระเป็นสีดํา 

การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน 
เช่น จัดบอร์ด เสียงตามสาย ให้ความรู้หน้า
เสาธง โดยเน้นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย และ
การดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด 
และอาการที่สงสัยโรคไข้เลือดออกด้วย 
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ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ 1) พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ 2) ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ 3) 
ก่อนระบาด ระบาด หลังระบาด 

การป้องกันโรคล่วงหน้า การควบคุมการระบาด การประเมินผลสําเร็จ 
** หากเกิดสัญญาณอันตรายดังกล่าว ควร
พาไปพบแพทย์ทันที 

การบริหารจัดการ 
การเข้าร่วมเป็นคณะทํางานด้านการป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับหน่วยท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานสาธารณสุข 

- เข้าร่วมดําเนินการในการประชุม War 
Room เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ใน
กรณีท่ีเกิดการระบาด 

- ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและ
สาธารณสุข เพื่อกําหนดมาตรการร่วมกัน
ในการควบคุมการระบาด 

วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานและเตรียมพร้อมด้าน
ทรัพยากรที่ต้องการสนับสนุนในการ
ดําเนินงานในปีต่อไป 

 


