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การด าเนนิงานควบคมุโรคไขป้วดขอ้ยงุลาย 
ส าหรบัทมี SRRT 

 
อภิรัตน์  โสก าปัง   

กลุ่มโรคติดต่อน าโดยแมลง  
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวดันครราชสีมา 

 
ถา้มีผูป่้วยแมส้งสัย 1 รายตอ้งด าเนินการอะไร  อยา่งไรบา้ง 
 
เอกสารค าแนะน าน้ีเป็นส่วนท่ีต่อจากกระบวนการสอบสวน และคน้หาผูป่้วยตามวธีิการสอบสวนทางระบาดวทิยา
แลว้  ตอ้งด าเนินการต่อไปน้ี 
 
ส่ิงทีต้่องท าเร่งด่วน 1  คือ  มาตรการต่อคน   

1. ลดอตัราการสัมผสัระหวา่งผูป่้วยและยงุลาย เพื่อป้องกนัการกระจายเช้ือจากผูป่้วยไปบุคคลอ่ืนๆ โดย
เนน้ท่ีระยะมีไข ้ซ่ึงเป็นระยะ viremia ไดแ้ก่ การน าผูป่้วยออกจากชุมชนโดยการใหก้ารรักษาท่ี
โรงพยาบาลและใหอ้ยูใ่นระบบมุง้ลวด จนกวา่จะหมดอาการไขแ้ลว้จึงใหก้ลบับา้น 

2. กรณีท่ีผูป่้วยอยูใ่นครอบครัว และในหมู่บา้น เนน้ใหผู้ป่้วยทายากนัยงุทุกวนั หรือนอนในมุง้เวลา
กลางวนั  และควรแนะน าใหผู้ป่้วยอยูเ่ฉพาะในบริเวณบา้นของตนเองในระยะมีไขเ้พื่อป้องกนัการน า
เช้ือไปสู่คนอ่ืนๆ ในหมู่บา้นหรือไปสู่หมู่บา้นอ่ืน 

3. สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว ควรใหท้ายากนัยงุทุกวนั และป้องกนัยงุกดัดว้ยวธีิต่างๆ  อยา่งต่อเน่ือง 
4. เนน้มาตรการการป้องกนัยงุกดัตนเองของประชาชนในหมู่บา้น ดว้ยวธีิการต่างๆ  โดยเฉพาะหน่วยงาน

ส่วนทอ้งถ่ินควรจดัหายาทากนัยงุใหก้บัประชนชนในช่วงระยะเวลาเฝ้าระวงั 1 เดือน และตอ้ง
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ใจในวธีิการป้องกนัตนเองมากกวา่ภาวะปกติดว้ย 

ส่ิงทีต้่องท าเร่งด่วน 2  คือ  การค้นหาผู้ป่วยรายอ่ืนและเฝ้าระวังเชิงรุก 
1. การคน้หาผูป่้วยรายอ่ืน ใหเ้นน้ไปท่ีกลุ่มเส่ียงดงัน้ี 

1.1 กลุ่มท่ีดินทางกลบัจากภาคใตห้รือจงัหวดัท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงร่วมกบัผูป่้วย (index case) 
1.2 ผูส้ัมผสัร่วมบา้นผูป่้วย 
1.3 คนท่ีมาเยีย่มผูป่้วยตั้งแต่เร่ิมมีไข  ้
1.4 กลุ่มท่ีบา้นอยูใ่นรัศมี 200  เมตรรอบบา้นผูป่้วย (index case) 
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2. การคน้หาผูป่้วยรายอ่ืน ใชก้าร เฝ้าระวงัต่อเน่ืองเป็นเวลา 1 เดือนนบัจากวนัเร่ิมป่วยของ index case โดย
ใชแ้บบติดตามผูส้ัมผสั  ให ้อสม . ติดตามสอบถามทุกวนัแลว้รายงานเป็นลกัษณะ daily report แก่
เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยั  ( เหตุผลท่ีตอ้งติดตามเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพราะใชร้ะยะเวลาท่ีเช้ือไวรัสชิคุน
กุนยาเจริญเติบโตเพิ่มจ านวนในยงุลายใชเ้วลาประมาณ 12 วนัก่อนจะกดัคนและปล่อยเช้ือบวกกบัระยะ
ฟักตวัในคนอีกประมาณ 12 วนั และอีกเหตุผลก็คือยงุลายตวัเมียหากมีเช้ือในตวัก็สามารถแพร่เช้ือได้
ตลอดอายขุยั คือประมาณ 1 เดือน – 45 วนั ) 

3. ถา้เขา้สู่ระยะการแพร่จากคนสู่คนในครอบครัว หรือคนอ่ืนหมู่บา้นแลว้ใหด้ าเนินการเฝ้าระวงัคน้หา
ผูป่้วยรายอ่ืนๆ โดย อสม. ทุกวนัเป็นระยะเวลา 1 เดือน เช่นเดียวกนั 

4. หากพบวา่มีผูท่ี้มีอาการสงสัยใหรี้บน าส่งโรงพยาบาล และใหอ้ยูใ่นระบบมุง้ลวดจนกวา่ไขจ้ะหายจึงให้
กลบับา้นได ้

5. กรณีผูป่้วยหรือผูส้งสัยวา่จะป่วยดว้ยโรคไขป้วดขอ้ยงุลาย ถา้เป็นเด็กเล็กใหง้ดน าไปฝากเล้ียงท่ีศูนยเ์ด็ก
เล็ก  กรณีท่ีเป็นนกัเรียน  นกัศึกษาทุกระดบัใหห้ยเุรียนทนัทีจนกวา่จะหายจากอาการไข ้

6. ในขอ้ 8 กรณีสอบสวนพบวา่ผูป่้วยไปศูนยเ์ด็กเล็ก  ไปโรงเรียน หรือสถาบนัการศึกษาช่วงมีไขใ้ห้
ด าเนินการควบคุมโรคใหนสถานท่ีดงักล่าวทนัที 

7. กรณีท่ีมีการแพร่เช้ือจากคนสู่คนในโรงเรียนแลว้ควรปิดเรียนอยา่งนอ้ย  1 สัปดาห์เพื่อลดโออาสการ
แพร่เช้ือไปยงัหมู่บน้หรือชุมชนอ่ืนๆ ไดม้าก 

ส่ิงทีต้่องท าเร่งด่วน 3  คือ  มาตรการต่อยงุ   
1. การก าจัดยุงลายตัวเต็มวยั ทีบ้่านผู้ป่วย ทนัทโีดยประเมินสภาพบ้าน ดังนี้ 

1.1 ถา้บา้นท่ีมีประตูหนา้ต่างสามารถปิดไดมิ้ดชิด ใหใ้ชก้ารพน่หมอกควนั พน่อบบา้น 20 นาทีข้ึนไป 
1.2 ถา้บา้นไม่สามารถปิดอบได ้ ใหพ้น่แบบฝอยละออง (ULV)  
1.3 การพน่ตอ้งถูกตอ้งตามเทคนิคการพน่ และพน่ห่างกนั 7 วนั เช่นเดียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 
1.4 ประเมินส่ิงแวดลอ้มรอบบา้นผูป่้วย ประมาณ 100 เมตรวา่มีส่ิงท่ีเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุหรือ

แหล่งพกัอาศยัของของยงุลายสวนหรือไม่  เช่น มีสวนกลว้ย  สวนยางพารา  สวนกอใผเ่ป็นตน้  
ถา้มีใหพ้น่หมอกควนัใหท้ัว่บริเวณและควรพน่ตอนลมสงบ อากาศไม่ร้อนเพื่อใหเ้มด็น ้ายาลอย
อยูใ่นอากาศไดน้านพอท่ีจะก าจดัยงุลายได ้

2 การก าจัดแหล่งเพาะพนัธ์ุและลูกน า้ยุงลายทีบ้่านผู้ป่วย 
2.1 ด าเนินการก าจดัลูกน ้ายงุลาย และแหล่งเพาะพนัธ์ุทั้งในบา้นและรอบๆ บา้นใหห้มด 
2.2 รอบๆ บา้นถา้เป็นสวน รกช้ืน ใหต้ดัตน้ไมใ้หโ้ล่ง (ถา้สามารถท าได)้ แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายสวนท่ี

เป็นจ าพวกกาบกลว้ย กาบไมป้ระดบัต่างใหต้ดัท าลาย รวมทั้งศาลพระภูมิ คอกสัตวต่์างๆ 
 
 
 



3 
 

 

3 ประเมินรัศมีรอบบ้านผู้ป่วยประมาณ 200 เมตร เพราะยุงลายสวนมักบินหากนิได้ไกลกว่ายุงลายบ้าน   
3.1 ในรัศมี 50 เมตรตอ้งมีการพน่สารเคมีใหไ้ดคุ้ณภาพทัว่ถึง โดยพิจารณาทั้งการพน่ ULV ในบา้นท่ี

ไม่สามารถปิดอบไดน้ าไปก่อน  จากนั้นจึงใชก้ารพน่หมอกควนัในบา้นท่ีสามารถปิดอบได้
ส่วนระยะ 100 – 200 เมตร ถา้หลงัคาเรือนค่อนขา้งหนาแน่น ใหด้ าเนินการพน่สารเคมีทั้ง
หมู่บา้น 2 รอบเช่นเดียวกนั 

3.2 กรณีท่ีเป็นกลุ่มหมู่บา้น (หมู่บา้นติดๆ กนั) ใหพ้ิจารณาระยะห่างจากบา้นผูป่้วยแลว้พน่พน่ให้
ครอบคลุมในรัศมี 200 เมตร 

3.3 ตอ้งมีการด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทั้งหมู่บา้นโดยการรณรงคก์ าจดัวชัพืช ตน้ไมท่ี้รกคร้ึม
ตามถนน และในสวนรอบๆ บา้นและรอบๆหมู่บา้นใหโ้ล่งไม่ใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของยงุลาย 

4  การก าจัดแหล่งเพาะพนัธ์ุและลูกน า้ยุงลายในหมู่บ้าน 
4.1 การด าเนินก าจดัลูกน ้ายงุลายในกรณีไขป้วดขอ้ยงุลาย ตอ้งมีความเขม้ขน้มากกวา่โรคไขเ้ลือดออก 

คือตอ้งด าเนินการทั้งในบา้นและนอกบา้น  รวมทั้งการก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุแหล่งเกาะพกั
อาศยั 

4.2 เม่ือด าเนินการแลว้ตอ้งมีการติดตามประเมินผลค่าดชันีลูกน ้าโดย อสม. ทุกสัปดาห์ ถา้พบวา่มีค่า
เกินมาตรฐานตอ้งด าเนินการรณรงคใ์หม่ 
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