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การดาเนินงานควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สาหร ับทีม SRRT
อภิรัตน์ โสกาปั ง
กลุ่มโรคติดต่อนาโดยแมลง
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสี มา
ถ้ามีผปู้ ่ วยแม้สงสัย 1 รายต้องดาเนินการอะไร อย่างไรบ้าง
เอกสารคาแนะนานี้เป็ นส่ วนที่ต่อจากกระบวนการสอบสวน และค้นหาผูป้ ่ วยตามวิธีการสอบสวนทางระบาดวิทยา
แล้ว ต้องดาเนินการต่อไปนี้
สิ่งทีต่ ้ องทาเร่ งด่ วน 1 คือ มาตรการต่ อคน
1. ลดอัตราการสัมผัสระหว่างผูป้ ่ วยและยุงลาย เพื่อป้ องกันการกระจายเชื้อจากผูป้ ่ วยไปบุคคลอื่นๆ โดย
เน้นที่ระยะมีไข้ ซึ่งเป็ นระยะ viremia ได้แก่ การนาผูป้ ่ วยออกจากชุมชนโดยการให้การรักษาที่
โรงพยาบาลและให้อยูใ่ นระบบมุง้ ลวด จนกว่าจะหมดอาการไข้แล้วจึงให้กลับบ้าน
2. กรณี ที่ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นครอบครัว และในหมู่บา้ น เน้นให้ผปู ้ ่ วยทายากันยุงทุกวัน หรื อนอนในมุง้ เวลา
กลางวัน และควรแนะนาให้ผปู ้ ่ วยอยูเ่ ฉพาะในบริ เวณบ้านของตนเองในระยะมีไข้เพื่อป้ องกันการนา
เชื้อไปสู่ คนอื่นๆ ในหมู่บา้ นหรื อไปสู่ หมู่บา้ นอื่น
3. สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว ควรให้ทายากันยุงทุกวัน และป้ องกันยุงกัดด้วยวิธีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4. เน้นมาตรการการป้ องกันยุงกัดตนเองของประชาชนในหมู่บา้ น ด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงาน
ส่ วนท้องถิ่นควรจัดหายาทากันยุงให้กบั ประชนชนในช่วงระยะเวลาเฝ้ าระวัง 1 เดือน และต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในวิธีการป้ องกันตนเองมากกว่าภาวะปกติดว้ ย
สิ่งทีต่ ้ องทาเร่ งด่ วน 2 คือ การค้ นหาผู้ป่วยรายอื่นและเฝ้ าระวังเชิ งรุก
1. การค้นหาผูป้ ่ วยรายอื่น ให้เน้นไปที่กลุ่มเสี่ ยงดังนี้
1.1 กลุ่มที่ดินทางกลับจากภาคใต้หรื อจังหวัดที่เป็ นพื้นที่เสี่ ยงร่ วมกับผูป้ ่ วย (index case)
1.2 ผูส้ ัมผัสร่ วมบ้านผูป้ ่ วย
1.3 คนที่มาเยีย่ มผูป้ ่ วยตั้งแต่เริ่ มมีไข้
1.4 กลุ่มที่บา้ นอยูใ่ นรัศมี 200 เมตรรอบบ้านผูป้ ่ วย (index case)
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2. การค้นหาผูป้ ่ วยรายอื่น ใช้การเฝ้ าระวังต่อเนื่องเป็ นเวลา 1 เดือนนับจากวันเริ่ มป่ วยของ index case โดย
ใช้แบบติดตามผูส้ ัมผัส ให้ อสม . ติดตามสอบถามทุกวันแล้วรายงานเป็ นลักษณะ daily report แก่
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ( เหตุผลที่ตอ้ งติดตามเป็ นระยะเวลา 1 เดือน เพราะใช้ระยะเวลาที่เชื้อไวรัสชิคุน
กุนยาเจริ ญเติบโตเพิม่ จานวนในยุงลายใช้เวลาประมาณ 12 วันก่อนจะกัดคนและปล่อยเชื้อบวกกับระยะ
ฟักตัวในคนอีกประมาณ 12 วัน และอีกเหตุผลก็คือยุงลายตัวเมียหากมีเชื้อในตัวก็สามารถแพร่ เชื้อได้
ตลอดอายุขยั คือประมาณ 1 เดือน – 45 วัน )
3. ถ้าเข้าสู่ ระยะการแพร่ จากคนสู่ คนในครอบครัว หรื อคนอื่นหมู่บา้ นแล้วให้ดาเนินการเฝ้ าระวังค้นหา
ผูป้ ่ วยรายอื่นๆ โดย อสม. ทุกวันเป็ นระยะเวลา 1 เดือน เช่นเดียวกัน
4. หากพบว่ามีผทู ้ ี่มีอาการสงสัยให้รีบนาส่ งโรงพยาบาล และให้อยูใ่ นระบบมุง้ ลวดจนกว่าไข้จะหายจึงให้
กลับบ้านได้
5. กรณี ผปู ้ ่ วยหรื อผูส้ งสัยว่าจะป่ วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ถ้าเป็ นเด็กเล็กให้งดนาไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์เด็ก
เล็ก กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาทุกระดับให้หยุเรี ยนทันทีจนกว่าจะหายจากอาการไข้
6. ในข้อ 8 กรณี สอบสวนพบว่าผูป้ ่ วยไปศูนย์เด็กเล็ก ไปโรงเรี ยน หรื อสถาบันการศึกษาช่วงมีไข้ให้
ดาเนินการควบคุมโรคใหนสถานที่ดงั กล่าวทันที
7. กรณี ที่มีการแพร่ เชื้อจากคนสู่ คนในโรงเรี ยนแล้วควรปิ ดเรี ยนอย่างน้อย 1 สัปดาห์เพื่อลดโออาสการ
แพร่ เชื้อไปยังหมู่บน้ หรื อชุมชนอื่นๆ ได้มาก
สิ่งทีต่ ้ องทาเร่ งด่ วน 3 คือ มาตรการต่ อยุง
1. การกาจัดยุงลายตัวเต็มวัย ทีบ่ ้ านผู้ป่วย ทันทีโดยประเมินสภาพบ้ าน ดังนี้
1.1 ถ้าบ้านที่มีประตูหน้าต่างสามารถปิ ดได้มิดชิด ให้ใช้การพ่นหมอกควัน พ่นอบบ้าน 20 นาทีข้ ึนไป
1.2 ถ้าบ้านไม่สามารถปิ ดอบได้ ให้พน่ แบบฝอยละออง (ULV)
1.3 การพ่นต้องถูกต้องตามเทคนิคการพ่น และพ่นห่างกัน 7 วัน เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก
1.4 ประเมินสิ่ งแวดล้อมรอบบ้านผูป้ ่ วย ประมาณ 100 เมตรว่ามีสิ่งที่เอื้อต่อการเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์หรื อ
แหล่งพักอาศัยของของยุงลายสวนหรื อไม่ เช่น มีสวนกล้วย สวนยางพารา สวนกอใผ่เป็ นต้น
ถ้ามีให้พน่ หมอกควันให้ทวั่ บริ เวณและควรพ่นตอนลมสงบ อากาศไม่ร้อนเพื่อให้เม็ดน้ ายาลอย
อยูใ่ นอากาศได้นานพอที่จะกาจัดยุงลายได้
2 การกาจัดแหล่ งเพาะพันธุ์และลูกนา้ ยุงลายทีบ่ ้ านผู้ป่วย
2.1 ดาเนินการกาจัดลูกน้ ายุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ท้ งั ในบ้านและรอบๆ บ้านให้หมด
2.2 รอบๆ บ้านถ้าเป็ นสวน รกชื้น ให้ตดั ต้นไม้ให้โล่ง (ถ้าสามารถทาได้) แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายสวนที่
เป็ นจาพวกกาบกล้วย กาบไม้ประดับต่างให้ตดั ทาลาย รวมทั้งศาลพระภูมิ คอกสัตว์ต่างๆ
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3 ประเมินรัศมีรอบบ้ านผู้ป่วยประมาณ 200 เมตร เพราะยุงลายสวนมักบินหากินได้ ไกลกว่ ายุงลายบ้ าน
3.1 ในรัศมี 50 เมตรต้องมีการพ่นสารเคมีให้ได้คุณภาพทัว่ ถึง โดยพิจารณาทั้งการพ่น ULV ในบ้านที่
ไม่สามารถปิ ดอบได้นาไปก่อน จากนั้นจึงใช้การพ่นหมอกควันในบ้านที่สามารถปิ ดอบได้
ส่ วนระยะ 100 – 200 เมตร ถ้าหลังคาเรื อนค่อนข้างหนาแน่น ให้ดาเนินการพ่นสารเคมีท้ งั
หมู่บา้ น 2 รอบเช่นเดียวกัน
3.2 กรณี ที่เป็ นกลุ่มหมู่บา้ น (หมู่บา้ นติดๆ กัน) ให้พิจารณาระยะห่างจากบ้านผูป้ ่ วยแล้วพ่นพ่นให้
ครอบคลุมในรัศมี 200 เมตร
3.3 ต้องมีการดาเนินการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทั้งหมู่บา้ นโดยการรณรงค์กาจัด วัชพืช ต้นไม้ที่รกครึ้ ม
ตามถนน และในสวนรอบๆ บ้านและรอบๆหมู่บา้ นให้โล่งไม่ให้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของยุงลาย
4 การกาจัดแหล่ งเพาะพันธุ์และลูกนา้ ยุงลายในหมู่บ้าน
4.1 การดาเนินกาจัดลูกน้ ายุงลายในกรณี ไข้ปวดข้อยุงลาย ต้องมีความเข้มข้นมากกว่าโรคไข้เลือดออก
คือต้องดาเนินการทั้งในบ้านและนอกบ้าน รวมทั้งการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งเกาะพัก
อาศัย
4.2 เมื่อดาเนินการแล้วต้องมีการติดตามประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ าโดย อสม. ทุกสัปดาห์ ถ้าพบว่ามีค่า
เกินมาตรฐานต้องดาเนินการรณรงค์ใหม่
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