
 
นโยบาย และแนวทางการปองกันควบคุมอหิวาตกโรค  

พ.ศ. 2550 
 

I. นโยบาย 
• กระทรวงสาธารณสุข ถือวา อหิวาตกโรคเปนโรคติดตอประจําถิ่นที่แพรระบาดไดรวดเร็ว   

และมีผลกระทบสูง ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญในระดับตน 
•  ตองเฝาระวัง รายงานโรคอยางรวดเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง โปรงใส ไมปกปดขอมูล 
•  ผูบริหารสาธารณสขุในทุกระดับตองเรง กํากับ ติดตามและสนบัสนนุการควบคุมปองกันโรค

ใหไดผลอยางจริงจัง 

II. ภารกิจของผูบริหารในระดับตาง ๆ 
ระดับจงัหวัด  

•  จัดตั้งศูนยประสานงานปองกันและควบคมุอหิวาตกโรค  โดยมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
หรือผูบริหารระดับสูงเปนประธาน   เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการแบบบรูณาการ   มีการสนับสนุน
งบประมาณและแกปญหาการจัดการที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานอยางทันที มีการติดตาม
สถานการณโรควันตอวัน  เสนอสถานการณตอผูวาราชการ จังหวัด  และประสานหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ องคกรทองถิ่นตางๆ  ใหเขาใจและสนับสนุนการดําเนินงาน 

•  แจงนโยบาย มอบหมายภารกิจ อํานาจการบังคับบญัชาและการสั่งการดานสาธารณสุข 
          ใหแกบุคคลที่เห็นสมควร โดยกําหนดผูรับผิดชอบหลักใหชัดเจน 

• ทบทวนความรูและขั้นตอนปฏิบัติการปองกันควบคุมอหิวาตกโรคใหแกเจาหนาที่ 
ที่เกี่ยวของทุกคน เพ่ือความเปนเอกภาพ  รวมทั้งผูรับผิดชอบงานดานบริหาร (เจาหนาที่   
บริหารงานสาธารณสุข 8  และหัวหนาฝายบริหาร) ดวย 

• ปรับระบบและเรงรัดเจาหนาที่ในการดําเนนิงานเรื่อง การเฝาระวังทางระบาดวิทยา การรายงาน
การเกิดโรค การสงวัตถุสงตรวจ  การตรวจยืนยันทางหองปฏิบตัิการ การรายงานผลการตรวจ   
การรายงานสถานการณไปยังสวนกลางและไปยังอําเภอตาง ๆ    

• จัดเตรียมทรัพยากรทั้ง บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ   เทคโนโลยี และ เวลา ใหพรอมที่
จะดําเนินการไดทันท ี 

 ระดับอําเภอ      
• จัดตั้งศูนยประสานงานปองกันควบคุมอหิวาตกโรค 
• ทําความเขาใจ   ประสานการทํางาน และการใชทรัพยากรบุคลากร  งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ   เทคโนโลยี และ เวลา รวมกัน   ในระหวางผูอํานวยการ โรงพยาบาล และ
สาธารณสุขอําเภอ 



• ประชุม ทบทวนความรูและข้ันตอนการปองกันควบคุมอหิวาตกโรคอยางละเอียด พรอม
อธิบายเหตุผล  ใหแกเจาหนาที่สถานีอนามัยทุกคน โดยวิทยากรที่เหมาะสมและไดรับ  
การยอมรับ เพ่ือเปนเอกภาพและการถายทอดตอไปยังอสม. ทุกคนไดถูกตอง 

• การสนับสนุนและสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาที่ระดับปฏิบ ัติงานเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง     
ตอความสําเรจ็ของงาน โดยรวมถึงการใหคําชมเชยตอผลงาน การสนับสนุนงบประมาณ 

 
 ระดับตําบล  

• ประชุม อสม. ทุกคน อธิบายสถานการณของการเกิดอหิวาตกโรคในทุกระดับของประเทศ  
จนถึง ตําบล อธิบายถึงความรูพ้ืนฐานของอหิวาตกโรค และการชวยเหลือผูปวยขั้นตน 

• ขอความรวมมือ อสม.ในการดําเนินงานตอไปน้ี 
 เฝาระวังและรายงานโรคโดยเฉพาะอุจจาระรวง 
 ชวยเหลือผูปวยขั้นตน โดยใช ORS ( สูตร WHO/องคการเภสัชกรรม )  
 ชวยปรบัปรุงสุขาภบิาลเรื่องน้ํา รวมทั้งการฆาเชื้อในบอนํ้า สาธารณะโดยใชผงปูนคลอรนี 
 ใหคําแนะนําในการปองกันและควบคุมโรค  
 เตือนผูที่ไดรับยาใหกินยาใหถูกตองและครบตามจํานวนที่ไดรับมา 

 
 ระดับเขต (ศนูยฯ เขต) 

• การติดตามและรายงานสถานการณการเกิดโรคไปที่ ผูตรวจราชการเขตที่รับผิดชอบ 
• ใหการสนับสนุนดานทรัพยากร  วิชาการ และปฏิบตัิการ ที่จําเปนในการปองกันควบคุม

อหิวาตกโรคจากหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับเขต 
• เปนตวัแทนของกรมฯ ในการเขารวมประชุมศูนยประสานงานฯระดับจังหวัด  
 

 สวนกลาง 
• ติดตาม รายงานสถานการณการควบคุมโรคระดับประเทศ และแจงแกผูบริหารระดับประเทศ 
• สนับสนุนดานวิชาการ  และทรัพยากร แกจังหวัด/ศูนยเขตที่มีปญหาการระบาดตามความ

จําเปน 
• ตั้งศูนยประสานงานระดับกระทรวง เพ่ือประสานงานในระดับประเทศ 
• รายงานดวนไปที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือมีเหตุการณฉุกเฉิน ซ่ึงตองการ

ความชวยเหลอืเปนพิเศษ 
 



III. แนวปฏิบัตดิานวิชาการในการควบคุมปองกันและรักษาอหิวาตกโรค 

1. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  ทําการเฝาระวงั ใหสามารถตรวจจบัการเกิดโรคไดอยาง
รวดเรว็ (Early detection) โดย 

 หากพบผูปวยที่มีอาการถายอุจจาระเปนน้ํา รวมกับมีภาวะขาดน้ําในระดับปานกลางถึงรุนแรง 
หรือเสียชีวติ หรือ พบกลุมกอน (cluster) ของผูปวยทีมี่อาการอุจจาระรวงโดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
กลุมแรงงานตางดาว  ใหสงสัยเปนอหิวาตกโรค ไวกอน 

 ทําการเก็บตัวอยางอุจจาระ หรือ ทํา Rectal swab ผูปวยดังกลาว สงตรวจเพาะเชื้ออหิวาตกโรค 
ที่หองปฏิบัตกิารของโรงพยาบาล หรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย และขอใหหองปฎิบัติการที่
ตรวจพบเช้ืออหิวาตกโรคสงเชื้อทีแ่ยกได ไปใหกรมวทิยาศาสตรการแพทย เพ่ือตรวจยืนยันความไว
ของเชื้อตอยาปฏิชีวนะ รวมทั้งตรวจในระดับโมเลกุล เพ่ือพิจารณาวาเชื้อที่พบในแตละจังหวัด   
มีตนตอเดียวกันหรือไม   

 รายงานเขาสูระบบเฝาระวงัโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมงทีพ่บผูปวย และแจงเหตุผานสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และใหผูตรวจราชการประจําเขตรับทราบ     
ทุกกรณีทันท ี

2. ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตรวจสอบ วิเคราะหสถานการณโรคและเตรียมพรอม
ตลอดเวลา  ออกทําการสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ทนัทีที่ไดรับรายงาน โดย  

 วิเคราะหสถานการณโรคอุจจาระรวง หากพบกลุมกอนของผูปวย หรือ ผูปวยเสยีชีวติจาก
อุจจาระรวง หรือมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ใหรีบตรวจสอบเพื่อคนหาอหิวาตกโรคใหไดตั้งแตในระยะ
เริ่มแรก  

 สอบสวนหาแหลงโรคใหไดวาอหิวาตกโรคติดตอจากทางน้ํา (Water borne) หรือ อาหาร 
(Food-borne) หรือมีการติดจากการสัมผัสใกลชิด (contact) ในกรณีที่อยูกันอยางแออัด     
เชน   ในสถานเลี้ยงเด็กเล็ก เรือนจํา สถานสงเคราะหคนชรา ฯลฯ 

  การคนหาผูปวยในชุมชนเพ่ิมเติม (active case finding)  มีความจําเปนในระยะแรกที่เริ่มมี
ผูปวยในพื้นทีท่ี่พบผูปวย  เพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับการคนหาแหลงรังโรคหรือวิธีการ 
แพรระบาด  แตเม่ือเกิดการระบาดอยางตอเน่ืองในพื้นที่เดิม (เกิน ๑๐ วัน)  การดําเนินงาน 
ดานการควบคุมปองกันโรคมีความจําเปนมากกวา ซ่ึงควรจัดบุคลากรและทรัพยากรในการ
ควบคุมโรค ใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 เกบ็อาหารหรือสิ่งที่สงสัยวาจะเปนแหลงโรค สงตรวจทางหองปฏิบัติการ อยางถูกตองและ
เหมาะสม เพ่ือตรวจเพาะเชื้ออหิวาตกโรค  

 ไมใชยาปฏิชวีนะเพื่อการควบคุม ปองกัน โรคในชุมชน  ( Mass Chemoprophylaxis)   
ยกเวน ใหในกรณีผูสัมผัสที่ตรวจพบเชื้อ และเปนผูเกี่ยวของกับการประกอบอาหาร (food 
handlers)  เน่ืองจากการใหยาแกผูสัมผัส แบบเหวีย่งแห เปนสาเหตุใหเชื้อด้ือยาไดงาย    
ควรมุงเนนใหการปรับปรุงสขุาภิบาลอาหารและน้ํา และสิ่งแวดลอม  



 ดําเนินการทาํลายเชื้อ และปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในเบื้องตน ขณะที่ดําเนนิการสอบสวนโรค  
โดยเฉพาะใหมีนํ้าสะอาด  การกําจัดอุจจาระ ความสะอาดในตลาด โรงฆาสัตว สถานีขนสง ฯลฯ  
และเสนอแนะมาตรการควบคุมปองกันระยะยาวตอไป  

3.  การดูแลรักษาผูปวยอหิวาตกโรค   
 เนนการใหผงน้ําตาลเกลือแรทดแทนทางปาก (ORS) หากขาดน้ํามากใหนํ้าเกลือทางหลอดเลือดดาํ
รวมดวย (เลือกชนิดและปรมิาณของสารทดแทนที่เหมาะสม ตามสภาพของผูปวย ตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุข)  ซ่ึงสามารถลดอาการอจุจาระรวงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 สถานบริการสาธารณสุขทกุระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ควรจัดตั้ง ORT corner เพ่ือใหบริการ
รักษาผูปวย 

 ไมจําเปนตองใหยาปฏิชีวนะในผูปวย   ยกเวน  ในผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง 
(Immunocompromise host) เชน ผูปวยตัดมาม ผูปวยโรคมะเร็ง ผูที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน 
ควรใหยาปฏชิีวนะที่มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากความไวของเชื้อตอยาปฏิชวีนะ  

 ควรมีการทําลายเชื้อในโรงพยาบาลอยางเหมาะสม และถูกตอง 

4. การปรับปรุงสุขาภิบาลและสิง่แวดลอม  ดังน้ี 
 รักษาระดับคลอรีนตกคางในน้ําประปาอยางนอย 0.2 - 0.5 ppm  ในพ้ืนที่ที่ยังไมมีรายงานผูปวย 
และอยางนอย 0.5 - 1 ppm ในพ้ืนที่ที่พบผูปวยแลว 

 สวมถูกลักษณะ  เพียงพอ จัดใหมีอางลางมือพรอมสบูประจําทุกหองสุขา 
 รณรงคความสะอาดของตลาด, โรงฆาสัตว, รถเรขายอาหาร , รานอาหาร  โดยเพิ่มความถี่การ
ทําความสะอาด 

5.  การใหสุขศึกษาและรณรงคใหความรู   ใหแกกลุมเปาหมาย เชน ประชาชน  ผูประกอบการ เรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัยจากโรคทางเดินอาหารและน้ํา เชน การลางมือ ทุกครั้งหลังออกจากสวม 
กอนปรุงหรือรับประทานอาหาร  และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเตม็ที่ในขณะยังรอนเทานั้น  อาหารคางม้ือ
หรืออาหารถุงตองอุนใหรอนจัดกอนเสมอ   

 


