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 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง Prevention and Control of D.H.F 

ให้แพทย์ประจ�าบ้าน โครงการฝึกอบรมทางระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP) ก่อนบรรยายได้ม ี

โอกาสสนทนากับอาจารย์นายแพทย์สุชาต ิ เจตนเสน (ผู้ที่ให้โอกาสเข้าร่วมงานในกองควบคุมโรค 

กรมอนามัย เมื่อปี พ.ศ. 2506 และให้โอกาสทองอีกหลายครั้ง รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการทดลอง 

ควบคมุยงุลายเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ ปี พ.ศ. 2508) ช่วงเวลาสั้น ๆ เรื่องโรคไข้เลอืดออกว่า 

ในปัจจุบันเราไม่ได้ป้องกันโรคล่วงหน้าโดยละเลยช่วงโอกาสทอง (มกราคม  -  เมษายน) แต่มักจะ 

ควบคุมโรคขณะที่โรคระบาดแล้ว ท�าให้การควบคุมโรคยากขึ้นและโรคแพร่กระจายมากขึ้น 

การสนทนาครั้งนี้ก่อให้เกดิแรงบนัดาลใจแรกที่จะเขยีนเอกสารเรื่องการป้องกนัควบคมุโรคไข้เลอืดออก

 ตั้งแต่เข้าสู่วงการนี้จนถึงปัจจุบันไม่พบนวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ 

ให้ถูกต้อง จึงเป็นแรงบันดาลใจอีกแรงหนึ่ง ประกอบกับอายุมากขึ้นและสุขภาพไม่เอื้ออ�านวย 

แต่ความทรงจ�า และแรงใจยังคงพอใช้ได้อยู่ จึงตัดสินใจที่จะเขียนเอกสารเรื่องนี้เสียที

 เมื่อตัดสินใจแล้ว ได้ติดต่อกับ ดร. พญ. พจมาน ศิริอารยาภรณ์ เพื่อขอความช่วยเหลือ 

ในการจัดพิมพ์ต้นฉบับ และเผยแพร่ต่อไป โดยเอกสารเรื่องนี้จะไม่ใส่เอกสารอ้างอิง (เพราะจะใช้

เวลานาน และยากในการติดตามเอกสารที่ผ่านมากว่า 40 ปี) ซึ่งก็ได้รับความกรุณาที่จะด�าเนิน

การต่อไป จงึขอขอบคณุ ดร. พญ. พจมาน ศริอิารยาภรณ์ และคณุอรทยั สวุรรณไชยรบ ผู้พมิพ์

ต้นฉบับมา ณ โอกาสนี้

 เนื้อหาในเอกสาร เขยีนจากค�าบรรยายให้บคุลากรหลายระดบัตั้งแต่ประชาชน อสม. นกัเรยีน ครู 

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม 

ส�านกังานสาธารณสขุทั่วประเทศ (พ.ศ. 2545) มากกว่า 35 ปี เวลาบรรยายตั้งแต่ 1  -  4 ชั่วโมง ดงันั้น 

เนื้อหาที่เคยบรรยายจากที่ต่าง ๆ จงึปรากฏในเอกสารฉบบันี้ทั้งหมด ท�าให้มรีายละเอยีดมาก ข้อมลู

ส่วนใหญ่ได้มาจากประสบการณ์จากภาคสนามหลายพื้นที่ บางส่วนน�ามาจากเอกสารฉบับอื่น ๆ 

ซึ่งข้อมูลที่ได้บางครั้งไม่สอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกัน จึงต้องเลือกเอาเฉพาะที่เห็นว่าใกล้เคียง 

กับประสบการณ์ ขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วย และถ้าเนื้อหาหรือข้อความใดที่อาจขัดแย้งกับ

เอกสารอื่น ๆ ผมจะขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว

ค� ำ ป ร ำ รภ

มิถุนายน 2559
องอาจ เจริญสุข
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากอดีตถึงปัจบัน

 เมือ่ปี พ.ศ. 2492 มรีายงานจากโรงพยาบาลศริริาชว่า พบผูป่้วยมไีข้สงูพร้อมกบัมเีลอืดออก 

ตามผวิหนงั บางรายระบบหมนุเวยีนโลหติล้มเหลว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493  -  2500 มผู้ีป่วยด้วยอาการ

เหล่านี้มากกว่า 1,500 ราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 โรคนี้ (ไข้เลือดออก) ได้เกิดระบาดครั้งแรก 

ในประเทศไทยในเขตกรงุเทพ  -  ธนบรุ ีมรีายงานผูป่้วย 2,706 ราย ตาย 296 ราย (ข้อมลูจากแผนก 

ระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามัย) อัตราป่วย 10.6 ต่อประชากรแสนคน อัตรา 

ป่วยตายร้อยละ 10.9

 ระหว่างปี พ.ศ. 2506  -  2507 โรคได้แพร่กระจายไปชานเมอืงและจงัหวดัรอบ ๆ กรงุเทพ  -  ธนบรุ ี

เช่น นนทบรุ ีปทมุธาน ีนครปฐม สมทุรปราการ และฉะเชงิเทรา เป็นต้น ระหว่างปี พ.ศ. 2508  -  2510 

โรคได้แพร่กระจายไปยังจังหวัดที่มีการคมนาคมจากกรุงเทพมหานครและธนบุรีได้สะดวก และ 

แพร่กระจายทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบันโรคได้แพร่กระจายไปเกือบทุกหมู่บ้านของ

ประเทศไทยแล้ว เพราะทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนมียุงลายชุกชุมพอที่โรคจะระบาดได้ตลอดเวลา

 ลักษณะการระบาดในช่วงปี พ.ศ. 2501 - 2515 มีการระบาดทุกปี แต่การระบาดรุนแรง 

มีลักษณะปีเว้นปี ปี พ.ศ. 2515 มีผู ้ป่วย 23,782 ราย ตาย 685 ราย อัตราป่วย 64.8 ต่อ 

ประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ 2.88 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2501 (ร้อยละ 10.9)

 ระหว่างปี พ.ศ. 2516  -  2523 การระบาดยังเกิดขึ้นทุกปี แต่การระบาดรุนแรงมีแนวโน้ม 

เปลี่ยนแปลงไป ลกัษณะการระบาดใหญ่แบบปีเว้นสองปี ในปี พ.ศ. 2523 ผู้ป่วยสูงสดุ 43,382 ราย 

ตาย 403 ราย อัตราป่วย 91.96 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายลดลงเหลือร้อยละ 0.93

 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา แนวโน้มการระบาดเปลี่ยนแปลงไปอกีอาจเป็นเพราะนโยบาย 

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก การคมนาคมและการเจริญเติบโตของประเทศมีผลกระทบต่อ 

จ�านวนผู้ป่วยได้ ในปี พ.ศ. 2530 เป็นปีที่พบผู้ป่วยสูงสุดจนกระทั่งทุกวันนี้ (พ.ศ. 2558) มีผู้ป่วย 

174,285 ราย ตาย 1,007 ราย อตัราป่วย 325.13 ต่อประชากรแสนคน อตัราป่วยตายร้อยละ 0.58

 ในปี พ.ศ. 2540  -  2541 โรคได้ระบาดรนุแรงตดิต่อกนั 2 ปี อตัราป่วย 167.21 และ 211.42 

ต่อประชากรแสนคน ตามล�าดบั จากการระบาดครั้งนี้ จงึเกดิโครงการป้องกนัควบคมุโรคไข้เลอืดออก 

เฉลิมพระเกียรติ ในปี พ.ศ. 2542  -  2543 ท�าให้อัตราป่วยลดลงเหลือ 40.32 และ 30.14 ต่อ

ประชากรแสนคน ตามล�าดับ อัตราป่วยตายลดลงเหลือร้อยละ 0.23 และ 0.17 ตามล�าดับ 
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แต่ในปี พ.ศ. 2544  -  2546 โรคได้กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง อัตราป่วย 224.42, 183.52 และ 

101.13 ต่อประชากรแสนคน ตามล�าดบั อตัราป่วยตายร้อยละ 0.18, 0.15 และ 0.12 ตามล�าดบั 

 ในปี พ.ศ. 2551 อตัราป่วย 141.78 ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2553 (183.58) ปี พ.ศ. 

2556 (239.51) และปี พ.ศ. 2557 (63.25) คาดว่าในปี พ.ศ. 2558 น่าจะมผีูป่้วยต�่ากว่า 1 แสนราย 

ถ้าการป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพดีพอ

 ต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2503  -  2557 มรีายงานผูป่้วยโรคไข้เลอืดออก (DF, DHF, DSS) ในประเทศไทย 

รวม 2,919,383 ราย เสียชีวิต 12,435 ราย อัตราป่วยตายเฉลี่ยร้อยละ 0.425 เฉพาะใน 

ปี พ.ศ. 2557 อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12

โรคไข้เลือดออก (ในประเทศไทย)

 ในอดตี การรายงานผูป่้วยที่มอีาการไข้เดง็กี่ (DF) ไข้เลอืดออกเดง็กี่ (DHF) และไข้เลอืดออก 

ชอ็ก (DSS) จดัเป็นผูป่้วยโรคไข้เลอืดออกทกุราย ตามระบบเฝ้าระวงัโรคของกองระบาดวทิยา และ 

แม้ว่าจะป่วยด้วยเชื้อไวรัสเด็งกี่ Type 1, 2, 3, หรือ 4 ก็ตาม ต่อมาได้มีการรายงานโรคตาม 

กลุ่มอาการ เช่น ไข้เด็งกี่ (DF) ไม่ใช่ไข้เลือดออก ดังนั้นเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้เด็งกี่ (DF) 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงไม่ได้ออกไปป้องกันควบคุมโรคเพราะถือว่าไม่ใช่ไข้เลือดออก 

 ยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเด็งกี่ เมื่อไปกัดคนหนึ่งอาจจะป่วยเป็นไข้เด็งกี่ได้ แต่เมื่อกัดคนอื่น ๆ 

อาจเป็นไข้เลอืดออก และไข้เลอืดออกชอ็กได้ ดังนัน้เม่ือพบผู้ป่วย DF, DHF, DSS จึงต้องออกไป 

ป้องกนัควบคมุโรคทกุราย

แนวทางวนิจิฉัยและรกัษาโรคไข้เลอืดออกเด็งกี ่ กระทรวงสาธารณสขุ

นิยาม โรคไข้เด็งกี่ (Dengue Fever  :  DF)

  WHO ได้เสนอเกณฑ์การวินิจฉัยไว้ดังนี้

  ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case) คือ ผู้ป่วยที่มีอาการไข้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน 

  ร่วมกับอาการอย่างน้อย 2 ข้อ ในกลุ่มอาการดังนี้

   1. ปวดศีรษะ

   2. ปวดกระบอกตา

   3. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
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   4. ปวดข้อ/ปวดกระดูก

   5. ผื่น

   6. อาการเลือดออก (ที่พบบ่อย คือ Positive Tourniquet test มีจุดเลือดออก 

    ที่ผิวหนังและเลือดก�าเดา)

   7. ตรวจ CBC พบเม็ดเลือดขาวต�่าและมี HI antibody ≥1,280 หรือให้ผลบวก 

    IgM, IgG ด้วยวิธี ELISA test ในระยะ convalescent serum หรือพบใน 

    พื้นที่และเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยที่มีการตรวจยืนยันการติดเชื้อเด็งกี่

  ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) คอื ผูป่้วยที่มผีลการตรวจแยกเชื้อไวรสั และ/หรอื 

  การตรวจหาแอนติบอดียืนยันการติดเชื้อเด็งกี่

นิยาม โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ (Dengue Hemorrhagic Fever  :  DHF)

  คือ ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์การวินิจฉัยทางคลินิกข้อ 1 และ 2 ร่วมกับมีการ 

เปลี่ยนแปลงทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

  1. ไข้เกิดแบบเฉียบพลันและสูงลอยนาน 2  -  7 วัน

  2. อาการเลอืดออกอย่างน้อยต้องมี Tourniquet test/ จดุเลอืดออกให้ผลบวกร่วมกบั 

   อาการเลือดออกอื่น ๆ

  3. เกล็ดเลือด ≤100,000 เซลล์/ลบ.มม. หรือ Platelet smear 3/oil field

  4. เลือดข้นขึ้น ดูจากการเพิ่มขึ้นของ Hct ≥ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ Hct เดิม 

   หรือมีหลักฐานการรั่วของพลาสมา เช่น มี Pleural effusion และ ascites หรือ 

   มีระดับโปรตีน/อัลบูมินในเลือดต�่า

นิยาม โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ช็อก (Dengue Shock Syndrome  :  DSS)

  มีอาการทางคลินิกร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ

  1. มีชีพจรเบา  -  เร็ว

  2. มีการเปลี่ยนแปลงในระดับความดันเลือดโดยตรวจพบมี pulse pressure แคบ 

   20 มม.ปรอท (โดยไม่มี Hypotension) เช่น 100/80, 90/70 มม.ปรอท หรือมี 

   Hypotension (ตามเกณฑ์อายุ)

   a. Poor capillary refill มากกว่า 2 วินาที

   b. มือ/เท้า เย็นขึ้น กระสับกระส่าย
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 (ไข้เลอืดออกอโีบลา และไข้เลอืดออกมาร์บวก ควรจะเรยีกว่าไข้เลอืดออกแอฟรกิา

 หรอืทบัศพัท์จะท�าให้ไม่เกดิการสับสน)

เชื้อไวรัสเด็งกี่

 ทั่วโลกมีไวรัสเด็งกี่ 4 ชนิด (type) ได้แก่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งท�าให้เกิดอาการ DF, DHF, 

DSS และ Expanded dengue syndrome (มน้ีอยมาก) ได้ทั้งนั้น ในอดตีเชื้อไวรสัเดง็กี่จะหมนุเวยีน 

(Circulation) ในเมืองใหญ่ ๆ ทั้ง 4 ชนิด แต่ในปัจจุบันเชื้อทั้ง 4 ชนิดได้หมุนเวียนอยู่ในชุมชน 

ระดับอ�าเภอแล้ว จากการสอบสวนโรคในวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง พบผู้ป่วย 10 ราย ยังพบ 

ไวรัสเด็งกี่ 2 ชนิด แสดงว่าการติดเชื้อมาจากที่อื่นก่อนมาระบาดในวิทยาลัย 

 เชื้อไวรัสเด็งกี่ เมื่อเข้าไปในตัวยุงลาย (พาหะ) แล้ว จะเพิ่มจ�านวนมากในกระเพาะยุง 

เชื้อจะอยู่ในตัวยุงลายตลอดชีวิต (สามารถอยู่ได้นาน 52 วัน) และสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ 

(Transovarian) แต่เปอร์เซ็นต์ต�่ามาก และไม่ใช่ทั้ง 4 ชนิด จึงไม่น่าจะให้ความส�าคัญ แต่ยุงลาย 

กัดผู้ป่วยที่มีเชื้อจ�านวนมาก ยุงลายก็จะมีเชื้อมากพอที่จะถ่ายทอดโรคได้เลยโดยไม่จ�าเป็นต้อง

เพิ่มจ�านวนอีก

วงจรของเชือ้ไวรสัเดง็ก่ี

ยงุพาหะ

ยงุพาหะ

คนคน
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 เคยได้ฟังการบรรยายครั้งหนึ่งว่า โรคไข้เลือดออกมีลิงเป็นรังโรค แต่ในประเทศไทยไม่น่า 

จะเป็นเช่นนั้น เพราะบางพื้นที่บางจงัหวดัมลีงิจ�านวนมาก แต่การเกดิโรคไม่ได้แตกต่างกบัจงัหวดั 

ที่ไม่มีลิงอยู่

 กรณโีรคไข้เหลอืง ซึ่งพบในทวปีแอฟรกิาและอเมรกิาใต้ มลีงิเป็นรงัโรค ในพื้นที่ป่า (Sylvatic 

type) มยีงุลายสวน (Aedes albopictus) เป็นพาหะ ขณะที่ในเขตเมอืง (Urban type) วงจรคล้ายกบั 

โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ที่มีคนกับยุงพาหะเท่านั้น คนเป็นรังโรค โดยมียุงลายบ้าน 

(Aedes aegypti) เป็นพาหะหลัก

ฤดูกาลของโรคไข้เลือดออก

 พบผูป่้วยโรคไข้เลอืดออกตลอดปี จ�านวนผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นอย่างช้า ๆ ตั้งแต่เดอืนมกราคม  - 

เมษายน และเริ่มมีการระบาดตั้งแต่ต้นฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม  -  ตุลาคม เดือนกรกฎาคม  - 

สิงหาคม เป็นช่วงที่มักพบผู้ป่วยสูงสุด หลังจากเดือนสิงหาคมแล้ว ผู้ป่วยเริ่มลดจ�านวนลงอย่าง 

ต่อเนื่อง ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การเกิดของโรคไข้เลือดออกอยู่ในช่วง 12 เดือน แต่บางปีการ 

ระบาดเกิดขึ้นในช่วงปลายปี (พฤศจิกายน  -  ธันวาคม) และระบาดต่อเนื่องไปถึงเดือนมกราคม  - 

มีนาคมของปีต่อมา ท�าให้ดูเหมือนว่ามีการระบาดคล่อม 2 ปี (ในภาพรวมของประเทศหรือ

ในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2540 ช่วงพบผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 

จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2541) แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ และบางจังหวัดก็เคย 

เกดิเหตกุารณ์นี้ได้เช่นกนั ดงันั้นการดจู�านวนผูป่้วยในช่วงเดอืนมกราคมถงึมนีาคม โดยเปรยีบเทยีบ 

กับค่ามัธยฐานแล้วพยากรณ์ว่าโรคจะระบาดในปีนั้นอาจผิดได้ เพราะจ�านวนผู้ป่วยสูงในช่วงนี้ 

อาจเกิดจากการระบาดต่อเนื่องข้ามปีได้ จึงต้องระมัดระวังในการพยากรณ์โรคเป็นพิเศษ

การเปลี่ยนแปลงอายุของผู้ป่วย

 ปี พ.ศ. 2517  -  2526 กลุ่มอายุ 5  -  9 ปี อตัราป่วยสูงสดุ รองลงมา/กลุ่มอายตุ�่ากว่า 4 ปี, 

     10  -  14 ปี และสูงกว่า 15 ปี ตามล�าดับ

 ปี พ.ศ. 2527  -  2535 กลุม่อาย ุ5  -  9 ปี ยงัมอีตัราป่วยสงูสดุ รองลงมา/กลุม่อาย ุ10  -  14 ปี, 

     ต�่ากว่า 4 ปี และสูงกว่า 15 ปี ตามล�าดับ
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 ปี พ.ศ. 2553  -  2557  กลุ่มอายุมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มอายุ 10  -  14 ปี อัตราป่วย 

     สงูสดุ รองลงมา/กลุม่อาย ุ5  -  9 ปี, 15  -  24 ปี และต�่ากว่า 4 ปี ตาม 

     ล�าดับ ยกเว้นปี พ.ศ. 2554  -  2555 กลุ่มอายุต�่ากว่า 4 ปี สูงกว่า 

     กลุ่มอายุ 15  -  24 ปี

 นอกจากกลุม่อายทุี่ระบดุงักล่าว ยงัมกีลุม่อายสูุงกว่า 25 ปี อกีจ�านวนหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า 

ไข้เลือดออกเป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงคนชรา อย่างไรก็ตามจากการติดตามเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

อย่างใกล้ชิด พบว่าในช่วงต้นปี ถ้าพบผู้ป่วยที่มีอายุสูงกว่า 15 ปีขึ้นไป หรือในกลุ่มผู้ใหญ ่

มีจ�านวนมาก พยากรณ์ได้ว่า ปีนั้นการระบาดจะรุนแรงต้องรีบป้องกันความคุมโรคโดยเร็ว

 เพศหญิงและเพศชายมีอัตราส่วนใกล้เคียงกัน (มีบางปีที่พบเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็ก

น้อย หรือบางปีเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย

สรุป
ระบาดวทิยาโรคไข้เลอืดออกในประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

สถานที่อยู่ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

 โรคไข้เลือดออกระบาดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2501 ครั้งนั้นเป็นการระบาด 

กระจกุตวัอยูใ่นกรงุเทพ  -  ธนบรุ ี ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 โรคได้ระบาดไปทกุจงัหวดั ระหว่างปี พ.ศ. 

2521  -  2530 อัตราป่วยเฉลี่ยในเขตเทศบาล 87 ต่อประชากรแสนคน นอกเขตเทศบาล 73 ต่อ

ประชากรแสนคน แตส่ดัสว่นประชากรเฉลี่ยในเขตเทศบาลร้อยละ 15.2 นอกเขตเทศบาลร้อยละ 

84.4 และไม่ระบุร้อยละ 0.4

 ปี พ.ศ. 2507 ในเขตกรุงเทพ  -  ธนบุรี พบอัตราป่วย 220.8 ต่อประชากรแสนคน จังหวัด 

    ที่เหลือ อัตราป่วย 8.2 ต่อประชากรแสนคน แสดงว่าโรคชุกชุมในเขต 

    กรุงเทพ  -  ธนบุรี

 ปี พ.ศ. 2527 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบอัตราป่วย 65 ต่อประชากรแสนคน จังหวัด 

    ที่เหลือ อัตราป่วย 135 ต่อประชากรแสนคน แสดงว่าโรคได้แพร่กระจาย 

    ไปต่างจังหวัดเป็นการถาวรแล้ว
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 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532  -  2536 ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 19.28, 12.05, 13.40, 

12.69 และ10.93 ตามล�าดับ อยู่ในเขตสุขาภิบาลร้อยละ 7.22, 5.91, 7.16, 6.23 และ 6.46 

ตามล�าดบั อยู่ในเขตชนบทร้อยละ 69.95, 79.75, 78.30, 79.26 และ 81.45 ตามล�าดบั ซึ่งขณะนั้น 

สัดส่วนประชากรเฉลี่ยที่อยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 17.63 และอยู่ในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล 

และสุขาภิบาล) ร้อยละ 82.37

 ระหว่างปี พ.ศ. 2540  -  2544 พบผู้ป่วยที่อยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 22.73, 19.34, 41.90, 

54.90 และ 82.50 ตามล�าดับ อยู่ในเขตชนบทร้อยละ 73.45, 77.07, 57.90, 44.91 และ 17.50 

ตามล�าดบั (ปี พ.ศ. 2542  -  2543 เป็นปีที่มโีครงการป้องกนัควบคมุโรคไข้เลอืดออกเฉลมิพระเกยีรต)ิ 

แสดงให้เห็นว่า เขตชนบทป้องกันควบคุมโรคได้ดีกว่าเขตเทศบาล 

 ระหว่างปี พ.ศ. 2553  -  2557 ผูป่้วยที่อยูใ่นเขตเทศบาลร้อยละ 23.08, 24.56, 35.89, 33.59 

และ 39.97 ตามล�าดับ อยู ่ในเขตชนบท ร้อยละ 76.92, 75.44, 64.11, 66.41 และ 60.03 

ตามล�าดับ (เขตสุขาภิบาลเปลี่ยนสภาพเป็นเขตเทศบาลต�าบลแล้ว)
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การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
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 บัตรรายงานผูปวย
แบบ รง. 506

ขายงานเฝาระวังโรค สํ านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0-2590-1787 , 0-2590-1785

โรค
 อหิวาตกโรค  01  ไอกรน  24  พิษสุนัขบา  42
 อุจจาระรวง  02  บาดทะยัก  25  Leptospirosis  43
 อาหารเปนพิษ  03  บาดทะยัก ในทารกแรกเกิด  53  สครับไทฟส  44
 บิด Dysentery, unspecified 04  ไขเด็งกี่ (Dengue fever) 66  แอนแทรกซ  45

 Bacillary (Shigellosis)  05  ไขเลือดออก (DHF)  26  ทริคิโนสิส  46
 Amoebic  06  ไขเลือดออกช็อก (DSS)  27 โรคจากการประกอบอาชีพ

 Enteric fever  07  ไขสมองอักเสบ (Encephalitis, unspecified)  28  ถูกพิษสารเคมีกํ าจัดศัตรูพืช
 Typhoid  08  Japanese encephalitis  29 (ระบุ)………….…………..47
 Paratyphoid  09

ตับอักเสบ (Hepatitis, unspecified)  10
 มาลาเรีย  PV  PM  PF  MIXED 30

     โรคปอดบวม (Pneumonia)  31
 พิษจากโลหะหนัก

      (ระบุ)…………………48-49
 A 11             D 69  วัณโรคปอด (ท่ีตรวจพบเชื้อ)  32  พิษจากสารตัวทํ าลาย
 B 12             E 70  เยื่อหุมสมอง (TB. meningitis)  33 (ระบุ)…………….………..50
 C 13  ระบบอ่ืนๆ …………………………….. 34  พิษจากแกสสารไอระเหย

 โรคตาแดง (hemorrhagic conjunctivitis)  14  โรคเรื้อน  35 (ระบุ)………………………51
 ไขหวัดใหญ  15  คุดทะราดระยะติดตอ  36  โรคปอดจากการประกอบอาชีพ
 หัดเยอรมัน  16  กามโรค (ระบุ)…………………….. 64
 สุกใส  17    ซิฟลิส (ระบุ) ระยะ……………………. 37  โรคจากปจจัยทางกายภาพ
 ไขหรือไขไมทราบสาเหตุ  18    หนองใน  38 (ระบุ)…………………….. 67
 ไขกาฬหลังแอน  19    หนองในเทียม  39  คางทูม  52
 กลามเน้ืออัมพาตออนปวกเปยกแบบเฉียบพลัน(AFP) 65  แผลริมออน  40  อาการภายหลังไดรับวัคซีน (AEF1)
 โปลิโอมัยเอไลติส  20  ฝมะมวง  41              (ระบุ)………………………….
 หัด 21

      หัดท่ีมีโรคแทรก (ระบุ)……………………..….…. 22
 เริมท่ีอวัยวะเพศ  79
 หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก  80

 Hand Foot Mouth (disease HFM) 71
 Melioidosis 72

 ไขคอตีบ 23  โรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืน ๆ (ระบุ) 81  โรคอื่น ๆ (ระบุ)………………….
ชื่อผูปวย……………………………………………………………………… H.N. …………………………………………………………………………………
ชื่อบิดา – มารดาหรือผูปกครอง (สํ าหรับผูปวยเด็ก ท่ีมีอายุต่ํ ากวา 15 ป)……………………………….อาชีพของบิดา-มารดา…………………………………

เพศ
1  ชาย
2  หญิง

อายุ
ป………………………….
เดือน………………………
วันท่ี………………( )

ภาวะสมรส
1 โสด
2 คู
3 หยาราง
4 หมาย

สัญชาติ
 คนไทย
 คนตางชาติ ประเภท    1  2

ระบุสัญชาติ……………………………….

งานท่ีทํ า

…………………
( )

ท่ีอยูขณะเร่ิมปวย
บานเลขท่ี/ถนน                                   หมูท่ี                        ตํ าบล                                 อํ าเภอ                                    จังหวัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..    1   ในเขตเทศบาล
สถานท่ีใกลเคียง ……………………………………….………………………………………( )                     ( )                    2   อบต.

วันที่เริ่มปวย วันพบผูปวย สถานที่รักษา ประเภทผูปวย
วันท่ี……….. ..…( )
เดือน……..……..( )
พ.ศ.…………….( )

วันท่ี…...........( )
เดือน……..….( )พ.
ศ……...…..( )

1 รพ.ศูนย
2 รพ.ท่ัวไป
3 รพ.ชุมชน

4 คลินิกของราชการ
5 สอ.
6 รพ.ราชการใน กทม.

7 คลินิก รพ.เอก
ชน

8 บาน

1 ผูปวยนอก
2 ผูปวนอก

สภาพผูปวย
    หาย               ไมทราบ
    ตาย               ยังมีชีวิตอยู
    ยังรักษาอยู

วันท่ีตาย
วันท่ี…………..( )
เดือน……....…( )
พ.ศ.…………..( )

ช่ือผูรายงาน

…………………

สถานที่ทํ างาน

………………………

จังหวัด

………………………
( )

วันท่ีเขียนรายงาน

…………………
( )

วันท่ีรับรายงานของ สสอ.
………………………………….( )

วันท่ีรับรายงานของ สสจ.
……………………….……( )

วันท่ีรับรายงานของสํ านักระบาดวิทยา
………………………( )

ใหทํ าเครื่องหมาย x ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
และกรอกรายละเอียดในชองวางใหครบถวนและชัดเจน
ยกเวนใน 

*นยิาม ตางชาตปิระเภท 1 คือ ชาวตางชาติที่เขามาขายแรงงานในประเทศไทย
                                      ไมมีใบตางดาว
          ตางชาตปิระเภท 2 คือ ชาวตางชาติหรือนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามารักษา
                                      ในประเทศไทย เม่ือหายแลวกลับประเทศของตน

เลขที่อี 0 ของ สสจ. ………….
เลขที่อี 1 ของ สสจ. ………….
เลขที่อี 0 ของ สสอ. …….……
เลขที่อ ี1 ของ สสอ.
เลขที่อี 0 ของ รพ./สอ………….
เลขที่อี 1 ของ รพ./สอ……..…….

0-2590-1725
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 บัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานผูปวย
แบบ รง.507

ขายงานเฝาระวังโรค สํ านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0-2590-1787 , 0-2590-1785

 วิธีใช  การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอมูล

1. บตัรนีใ้ชเปลี่ยนแปลงการรายงานผูปวยที่ไดเคยรายงานไปแลว     
    ดวย บัตรรายงานผูปวย(แบบ  รง.506)

1. ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานผูปวยโดย

2. ใหทํ าเครื่องหมาย X  ลงใน    หนาขอความที่ตองการ
    เปลีย่นแปลงหรือรายงาน

      เปลี่ยนแปลงขอมูล   เพ่ิมเติมขอมูล

3. กรอกรายละเอียดในชองวางตาง ๆ ใหครบ  2. ขอเปลีย่นแปลงและ/หรือเพ่ิมเติมขอมูลตอไปน้ี
4. สงบัตรนี้ไปตามระดับของขายงานเฝาระวังโรคทันที          ชือ่โรค                          ทีอ่ยูขณะเริ่มปวย
5. บตัรนี้ขอเบิกไดจาก          ชือ่-สกุลของผูปวย        วันเริ่มปวย วันรับการรักษา
      - ส ํานักงานสาธารณสุขจังหวัด          อายุ                             ผลจากหองตรวจชันสูตร

-  ศูนยระบาดวิทยา
-  กองระบาดวิทยา
- สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   กท. 10200

          สภาพการปวย/ตาย     ขอมูลอืน่ เชน เพศ เชื้อชาติ
                                                      ภาวะสมรส อาชีพ สถานที่
                                                      รักษา และอื่น ๆ

ชื่อโรค
รายงานครั้งแรกเปนโรค..........................................................................................................................................................................
ขอเปลี่ยนแปลงเปนโรค....................................................................ผลการชันสูตรโรค...........................................................................
ช่ือผูปวย……………………………………………………………………… H.N. ………………………………………………………………………
ช่ือบิดา – มารดาหรือผูปกครอง (สํ าหรับผูปวยเด็ก ที่มีอายุต่ํ ากวา 15 ป)……………………….อาชีพของบิดา-มารดา…………………………………

เพศ
1  ชาย
2  หญิง

อายุ
ป………………………….
เดือน………………………
วันท่ี………………( )

ภาวะสมรส
1 โสด
2 คู
3 หยาราง
4 หมาย

สัญชาติ
 คนไทย
 คนตางชาติ ประเภท    1  2

ระบุสัญชาติ……………………………….

งานท่ีทํ า

………………………
( )

ที่อยูขณะเริ่มปวย
บานเลขที่/ถนน      หมูที่                     ตํ าบล                 อํ าเภอ                          จังหวัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………….    1  ในเขตเทศบาล
สถานที่ใกลเคียง ……………………………………….………………………………………( )                     ( )   2  อบต.

วนัที่เริ่มปวย วนัพบผูปวย สถานที่รักษา ประเภทผูปวย
วันที่……….. ..…( )
เดือน……..……..( )
พ.ศ.…………….( )

วันที่…...........( )
เดือน……...…( )
พ.ศ……...…..( )

1 รพ.ศูนย
2 รพ.ทั่วไป
3 รพ.ชุมชน

4 คลินิกของราชการ
5 สอ.
6 รพ.ราชการใน กทม.

7 คลินิก/
       รพ.เอกชน
8 บาน

1 ผูปวยนอก
2 ผูปวยใน

สภาพผูปวย
     หาย              ไมทราบ
    ตาย             ยังมีชีวิตอยู
    ยังรักษาอยู

วันที่ตาย
วันที่…………..( )
เดือน……....…( )
พ.ศ.…………..( )

ช่ือผูรายงาน

…………………

สถานที่ทํ างาน

……………………

จังหวัด

……………………
( )

วนัที่เขียนรายงาน

…………………
( )

วันท่ีรับรายงานของ สสอ.
………………………………( )

วันที่รับรายงานของ สสจ.
……………………( )

วันที่รับรายงานของสํ านักระบาดวิทยา
…………………….( )

เลขที่อี 0 ของ สสจ. ………….
เลขที่อี 1 ของ สสจ. ………….
เลขที่อี 0 ของ สสอ. …….……
เลขที่อ ี1 ของ สสอ.
เลขที่อี 0 ของ รพ./ส………….
เลขที่อี 1 ของ รพ./สอ……..…….

0-2590-1725
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1. การเฝ้าระวังผู้ป่วย/ผู้ต้องสงสัย (รง.506, รง.507)

 ปัจจุบัน การรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รายงานตามอาการของโรค ได้แก่ ไข้เด็งกี่ 

ไข้เลอืดออกเดง็กี่ และไข้เลอืดออกเดง็กี่ชอ็ก กรณเีปลี่ยนแปลงการวนิจิฉยัโรค หรอืผูป่้วยเสยีชวีติ

รายงานด้วย รง.507 บางครั้งในรายงานผู้ป่วยไข้เดง็กี่แต่เสยีชวีติ เป็นเพราะไม่มกีารเปลี่ยนแปลง

รายงานการวินิจฉัยโรค ท�าให้เข้าใจผิดว่าไข้เด็งกี่ท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

 การรายงานจ�านวนผู้ป่วยปัจจุบัน น่าจะต�่ากว่าความเป็นจริง เพราะผู้ป่วยอาจถูกรายงาน

เป็นโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ การติดเชื้อไวรัสและอื่น ๆ รวมทั้งบางครั้งแม้ว่าแพทย์จะวินิจฉัยว่า 

ผู้ป่วยเป็นกลุ่มโรคไข้เลือดออก แต่ไม่รายงาน อาจเป็นเพราะนโยบายของผู้บริหารของแต่ละพื้นที่ 

รวมทั้งโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับไข้ไม่ทราบสาเหตุ (PUO) และโรคอื่น ๆ ที่มีไข้เป็นหลัก 

ในอดีตจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงและจะพบผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุสูงด้วย ในปีใดผู้ป่วย

โรคไข้เลอืดออกต�่าโรคไข้ไม่ทราบสาเหตกุต็�่าด้วยเช่นกนัและกลุม่อายผุูป่้วยสอดคล้องกนัทั้ง 2 โรค 

รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่มกีารระบาดตรงกนัด้วย

 ในท�านองเดียวกัน การรายงานอาจจะสูงกว่าความเป็นจริงได้ เพราะตัวอย่างส่งตรวจ 

ห้องปฏบิตักิาร พบว่า ไม่ได้ตดิเชื้อเดง็กี่ทั้งหมด แต่มผีลลบและผลก�ากวมรวมอยูด้่วยจ�านวนหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม เคยมีการศึกษาของกองระบาดวิทยา (ในขณะนั้นอาจารย์ นพ.สุชาติ เจตนเสน 

เป็นผู้อ�านวยการฯ) ในเดก็อายตุ�่ากว่า 18 ปี ที่อ�าเภอโพธาราม ที่วนิจิฉยัว่าเป็นไข้ไม่ทราบสาเหต ุ

พบการตดิเชื้อเดง็กี่ร้อยละ 22 และในปี พ.ศ. 2545  -  2546 มกีารศกึษาผู้ป่วยที่มอีาการไข้มารบัการ

รักษาที่โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงราย ของโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม ่

ศนูย์ความร่วมมอืไทย  -  สหรฐั ด้านสาธารณสขุ พบตดิเชื้อเดง็กี่เฉลี่ยร้อยละ 21.0 จงัหวดัขอนแก่น

ร้อยละ 33.0 เชียงรายร้อยละ 5.3 และการศึกษาสาเหตุของไข้ในกลุ่มผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหต ุ

ที่เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลชมุชนเขต 6 ของส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที่ 6 จงัหวดัขอนแก่น 

ปี พ.ศ. 2546 พบการตดิเชื้อเดง็กี่ร้อยละ 11.0 ดงันั้น การรายงานการเฝ้าระวงัที่ส�านกัระบาดวทิยา

ได้รบัรายงานน่าจะต�่ากว่าความเป็นจรงิมาก

 ในอดตีเคยมกีารศกึษาความครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลา สมยักองระบาดวทิยาอยูใ่นสงักดั

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ท�าให้ทราบข้อมลูที่ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิ แต่ปัจจบุนัไม่มี

การศึกษาเช่นนี้อีกเลย อาจมีบางกรณีที่ออกไปสอบสวนโรค แล้วถึงพบความครบถ้วนของการ

รายงานแต่ไม่มปีระโยชน์มากนกั
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2. การเฝ้าระวังเช้ือเด็งกี่ไวรัสในคน และในยุงลาย

 มีบางคนกล่าวว่า การเฝ้าระวังเชื้อเด็งกี่ไวรัสในคนและในยุงลาย ใช้ส�าหรับพยากรณ์การ

ระบาดของโรค แต่ความจรงิได้ประโยชน์น้อย ยุ่งยาก ใช้งบประมาณสูงและไม่ทนัเหตกุารณ์

3. การเฝ้าระวังพาหะของโรค (ยุงลายบ้าน/ยุงลายสวน) 

 การส�ารวจความชุกชุมของลูกน�้ายุงลาย ความจริงแล้วน่าจะได้ผลดี เพราะถ้าความชุกชุม 

ของลูกน�้า (BI, HI, CI) สูง มีโอกาสเสี่ยงที่จะท�าให้โรคระบาดได้มาก แต่การส�ารวจความชุกชุม 

ของลูกน�้ายุงลายที่มีคุณภาพจะต้องใช้แรงงานมาก โอกาสที่จะมีการบิดเบือนข้อมูลจริงสูงมาก 

จึงไม่เหมาะกับการน�าผลการส�ารวจมาพยากรณ์การระบาดของโรคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

จากการศกึษาพบว่า ทกุชมุชน/หมูบ้่าน มคีวามชกุชมุของยงุลายสงูเกนิเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้มากอยูแ่ล้ว 

ความชกุชมุสงูเพยีงพอที่จะท�าให้โรคระบาดได้ทกุวนั แต่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมอีงค์ประกอบอื่น ๆ อกี 

ดังนั้น จึงไม่ควรเสียเวลาในการส�ารวจความชุกชุมของลูกน�้ายุงลาย ยกเว้นส�าหรับประเมินผล 

การควบคมุยงุลายหรอืประเมนิวธิทีี่ใช้ในการควบคมุยงุลาย ซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่า

4. การเฝ้าระวังภูมิคุ้มกัน (Antibody) ต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่ในคน 

 เพื่อใช้พยากรณ์การระบาดของโรค แต่วิธีนี้สิ้นเปลืองและไม่แน่นอน เพราะต้องใช้วัตถุ

ตัวอย่างเป็นจ�านวนมาก ค่าใช้จ่ายในการตรวจค่อนข้างแพง จึงไม่แนะน�าให้เฝ้าระวังด้วยวิธีนี้ 

ยกเว้นกรณศีกึษาวจิยัเท่านั้น

สรุป

 การเฝ้าระวงัโรคไข้เลอืดออกที่ด ีคอืการเฝ้าระวงัผูป่้วย/ผูต้้องสงสยั ซึ่งต้องด�าเนนิการ 

อย่างต่อเนื่องตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา ไม่มกีารปกปิดข้อมลู 

และต้องเปลี่ยนแปลงรายงาน เมื่อข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามความเป็นจริง การเฝ้าระวังโรค

เป็นงานปกติอยู่แล้ว ไม่ต้องใช้งบประมาณพิเศษเหมือนวิธีอื่น ๆ ผลที่ได้น�ามาพยากรณ์ 

การระบาดได้ค่อนข้างแม่นย�า ท�าให้การวางแผนได้ถูกต้อง จะมีข้อเสีย คือจะต้องฝึก 

นกัวเิคราะหข้์อมลูจากการเฝา้ระวงัโรคไข้เลอืดออกเป็นจ�านวนมาก (ทกุจงัหวดั/อ�าเภอ) และ

ต้องรายงานตามความเป็นจริง
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การเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้เลือดออกของกองระบาดวิทยา

 ในปี พ.ศ. 2515  -  2516 กองระบาดวิทยาได้เริ่มท�าการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

(DF, DHF และ DSS) เป็นปีแรกมีรายงานเฉพาะอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จนกระทั่ง 

ปี พ.ศ. 2518 จึงมีรายงานจ�านวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย และ

ด�าเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้

 ต่อมาได้มีการแยกรายงานออกเป็นไข้เลือดออกช็อก (DSS) ในปี พ.ศ. 2524 และแยกออก 

เป็นไข้เด็งกี่ (DF) ในปี พ.ศ. 2539 

 ประมาณปี พ.ศ. 2555  -  2556 ได้มกีารแบ่งกลุม่อาการไข้เลอืดออกทางคลนิกิเป็น 4 อาการ 

ได้แก่ DF, DHF, DSS และ Expanded dengue syndrome แต่การรายงานเฝ้าระวังโรคของ 

ส�านัก  ระบาดวิทยายังมี 3 กลุ่มอาการเดิม อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะรายงานเป็นกลุ่มอาการใด 

ผู้มหีน้าที่ป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลอืดออกจะต้องออกไปป้องกนัและควบคมุโรคทนัท ี เพราะเมื่อ 

เชื้อไวรัสเด็งกี่เข้าไปในคนใดคนหนึ่ง อาจจะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ไม่ใช่ว่ายุงที่มีเชื้อ 

ไวรสัเดง็กี่ไปกดัคนอื่นจะเป็นไข้เดง็กี่ (DF) ทกุคนไป บางคนอาจมอีาการไข้เลอืดออก (DHF) หรอืม ี

อาการไข้เลอืดออกชอ็ก (DSS) หรอืไข้เลอืดออกอาการอื่น ๆ (Expanded dengue syndrome) กไ็ด้
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สัดส่วนการรายงานผู้ป่วยแยกตามกลุ่มอาการ

ปี พ.ศ. 2535 และปี พ.ศ. 2544

 สัดส่วนของผู้ป่วย DF  ในปี พ.ศ. 2544  ร้อยละ 20.92 

 สัดส่วนของผู้ป่วย DHF  ในปี พ.ศ. 2535  ร้อยละ 98.43  ปี พ.ศ. 2544 ร้อยละ 77.19 

 สัดส่วนของผู้ป่วย DSS  ในปี พ.ศ. 2535  ร้อยละ 1.57  ปี พ.ศ. 2544 ร้อยละ 1.89 

ระหว่างปี พ.ศ. 2553  -  2557

 สัดส่วนของผู้ป่วย DF ร้อยละ 45.45, 42.63, 50.14, 56.64 และ 56.40 ตามล�าดับ  

 สัดส่วนของผู้ป่วย DHF ร้อยละ 51.96, 55.36, 48.07, 41.87 และ 42.24 ตามล�าดับ  

 สัดส่วนของผู้ป่วย DSS ร้อยละ 2.59, 2.01, 1.79, 1.49 และ 1.36 ตามล�าดับ  

 สดัส่วนการรายงานผูป่้วย แยกตามกลุม่ผู้ป่วย DF, DHF, DSS ระหว่างปี พ.ศ. 2553  -  2557

สรุป

 ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

แต่เป็นไปอย่างช้า ๆ
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การสอบสวนโรค

 วัตถุประสงค์ของการสอบสวนโรค 

 เพื่อยืนยันการระบาด ยืนยันการวินิจฉัยโรค ค้นหาแหล่งโรคและปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งป้องกัน 

และควบคุมโรค

การสอบสวนโรคไข้เลือดออก แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

 1. การสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย ในอดตีที่ผ่านมา (มากกว่า 20 ปี) เป็นการสอบสวน 

ผูป่้วย เพื่อยนืยนัผูป่้วยหรอืผู้ต้องสงสยั เป็นการตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่หรอืไม่ ดงันั้น จงึเน้นการสอบสวน 

ผู้ป่วยรายแรก ๆ ในชมุชน โดยสอบถามเกี่ยวกบัการเดนิทาง และเกบ็ตวัอย่างเลอืดส่งตรวจเป็นหลกั 

ถ้าพบว่าเป็นการติดเชื้อจากภายนอกหมู่บ้าน ท�าให้มีเวลาเตรียมตัว/วางแผนไปป้องกันและ 

ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าพบว่าเป็นการติดเชื้อภายในหมู่บ้าน จะต้องออกไปก�าจัด 

ตัวแก่ยุงลายทันที หรืออย่างช้าภายใน 24 ชั่วโมง ตามด้วยการก�าจัดลูกน�้ายุงลายในทุกภาชนะ 

ที่มีน�้าและท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ที่ไม่มีประโยชน์

 ปัจจบุนัการสอบสวนผูป่้วยรายแรก (Index case) ในแต่ละชมุชน โดยนบัจากวนัที่ 1 มกราคม 

เป็นต้นมา แบบสอบสวนมีรายละเอียดมาก ข้อมูลที่ต้องการมีจ�านวนมาก เช่น ข้อมูลทั่วไป 

อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการรักษา ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย 

รายแรก แหล่งแพร่โรค การค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ และกิจกรรมหลังสอบสวนโรค (การป้องกัน/ 

ควบคุมโรค/ สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) ซึ่งเหมาะที่จะใช้สอบสวนโรคผู้ป่วยที่หายจาก 

โรคแล้ว

 แบบสอบสวนโรคมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น เช่น จากส�านัก- 

ระบาดวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานอื่น ๆ องค์ประกอบจะแตกต่างกันไป 

ดงันั้น การใช้แบบสอบสวนโรคของแต่ละหน่วยงานจ�าเป็นต้องดวูตัถปุระสงค์ด้วย แบบสอบสวนโรค 

บางหน่วยงานต้องการข้อมูลมากเกินไป ต้องใช้บุคลากรเชี่ยวชาญแต่ละงาน ต้องท�างานเป็นทีม

จึงจะได้ผลดีและใช้เวลามากจึงจะสมบูรณ์ ถ้าอยู่ระดับท้องถิ่นควรเอาเวลานั้นไปก�าจัดลูกน�้าและ

ยุงลายน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าในกรณีที่ขาดแคลนบุคลากร ที่ส�าคัญคือ กว่าจะสรุปผลการ

สอบสวนเสร็จโรคอาจจะสงบแล้วก็ได้
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 สิ่งที่พบบ่อย ๆ คือ หลังจากการสอบสวนโรคแล้วได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่สามารถ 

บอกได้ว่าติดเชื้อมาจากที่ใด ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ป่วยรายแรกที่พบอาจเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 2  -  3 

กเ็ป็นได ้ผูป่้วยรายที่ 2  -  3 อาจเป็นผูต้ดิเชื้อรายแรกกไ็ด้ เพราะระยะฟักตวัของโรคในคนไม่เท่ากนั 

ดังนั้น จึงควรสอบสวนผู้ป่วยรายที่ 2  -  3 ด้วย ถ้าผู้ป่วยอยู่ในระยะเวลาใกล้เคียงกับวันพบผู้ป่วย

รายแรก แต่ถ้าห่างกันเกิน 10 วันแล้วก็ไม่จ�าเป็น

 ในการนบัผูป่้วยรายแรกหรอืรายแรก ๆ จะนบัตั้งแต่เมื่อใด บางคนนบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 

เป็นต้นมา ซึ่งดูเหมือนจะถูกต้องแต่ไม่ใช่ ที่ถูกต้อง คือจะต้องดูข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่เดือน 

พฤศจิกายน  -  ธันวาคม ของปีก่อน ถ้าระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ป่วยที่พบในเดือน

มกราคม จึงนับเป็นผู้ป่วยรายแรกได้ แต่ถ้าพบผู้ป่วยเดือนธันวาคม หรือปลายธันวาคมปีก่อน 

และพบผู้ป่วยต้นเดือนมกราคม เป็นต้นมา ไม่ควรจะนับเป็นผู้ป่วยรายแรก ในความเห็นส่วนตัว 

แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องสอบสวน เพราะผู้ป่วยใหม่นั้นอาจติดเชื้อในพื้นที่นั้นเมื่อปีก่อนก็เป็นได้ 

เพราะการหมุนเวียนของไวรัส (Virus circulation) และยุงมีเชื้อยังคงอยู่ในพื้นที่นั้น

 2. การสอบสวนการระบาดในชุมชน วิธีการนี้เกิดขึ้นภายหลังกองระบาดวิทยาม ี

โครงการฝึกอบรมทางระบาดวทิยาภาคสนาม (FETP) แบบสอบสวนโรคจงึได้พฒันามาอย่างต่อเนื่อง 

มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่การด�าเนินการยุ่งยากไม่เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น เพราะต้องใช้

บุคลากรหลายสาขา และต้องมีความเชี่ยวชาญหรือช�านาญการมากขึ้น รวมทั้งใช้เวลามากด้วย 

ทีม SRRT ระดับอ�าเภอและต�าบลไม่น่าจะสอบสวนโรคได้ดีพอ

 3. การสอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังหรืออาจจะพร้อมกับการสอบสวน 

การระบาดในชมุชน มวีตัถปุระสงค์เพื่อหาสาเหตกุารเสยีชวีติ จากการศกึษารายงานการสอบสวน 

ผู้เสียชีวิตจากหลายหน่วยงานและเป็นจ�านวนมาก พอจะสรุปได้ 2 สาเหตุ คือ

  3.1 เกิดจากผู้ปกครองของผู้ป่วยอยู่ในสถานที่ห่างไกล ขาดความรู้และทุนทรัพย ์

   ในการน�าผู้ป่วยมารับการรักษา ประมาณร้อยละ 30  -  40

  3.2 เกดิจากบคุลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรฐั โรงพยาบาลเอกชน คลนิกิเอกชน 

   และสถานพยาบาลระดับต�าบล/หมู่บ้านประมาณร้อยละ 60  -  70

 ดังนั้น การสอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิต ควรงดหรือไม่ก็ต้องปกปิดเป็นความลับ มิเช่นนั้น 

สถานพยาบาลเหล่านั้นอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่ญาติผู้ป่วยที่อาจจะฟ้องร้องได ้

แต่ถ้าจะสอบสวนควรด�าเนินการในกรณีที่จ�าเป็นเท่านั้น
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 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกระหว่างเดือนพฤษภาคม  -  ตุลาคม ไม่จ�าเป็นต้อง 

สอบสวนโรคเฉพาะราย (ถ้าผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับนิยามผู้ป่วย) เพราะมีผู้ป่วยจ�านวนมาก 

ไม่มีบุคลากรเพียงพอ จึงควรใช้เวลานี้ออกไปควบคุมโรคทันที ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยรายแรก ๆ 

ของปีนั้น

“สร้างมิตรภาพและความร่วมมือในการคัดกรอง 

ท�าให้ปฏิบัติงาน ได้รวดเร็วและด�าเนินการควบคุมโรคได้ทันที”



การตรวจวินิจฉัยโรค

ไข้เลือดออกทางห้องปฏิบัติการ
(สถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
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1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Hemagglutination inhibition (HI)

 เป็นการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่ โดยวิธี HI จากน�้าเหลือง หรือกระดาษ 

ซับเลือด ต้องใช้ Paired sera ครั้งละ 5 มล. เก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง ดังนี้

   -   ครั้งแรก Acute sample ไม่ควรเกิน 3 วันนับจากวันเริ่มป่วย

   -   ครั้งหลัง Convalescent sample ห่างจากครั้งแรก 7  -  14 วันหรือวันที่ผู้ป่วยออกจาก 

  โรงพยาบาล (กรณทีี่คาดว่าจะเกบ็ตวัอย่างครั้งที่ 2 ไม่ได้ ซึ่งจะได้ผลไม่ดนีกั) เกบ็เลอืด 

  ครั้งแรก ให้ปั่นแยกน�้าเหลืองเก็บในตู้เย็น (4  -  10 องศาเซลเซียส) รอจนได้ตัวอย่าง 

  ครั้งที่ 2 จึงน�ามาตรวจพร้อมกัน วิธีนี้ไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน เพราะยุ ่งยากทั้งวิธี 

  เทคนิคและใช้เวลามาก แสดงการติดเชื้อครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ แต่ไม่สามารถบอก 

  ชนิด (type) 1, 2, 3 และ 4 ได้

2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Antibody capture ELISA

 เป็นการตรวจหาแอนตบิอด ีชนดิ IgM และ IgG ต่อไวรสัเดง็กี่ ด้วยวธิ ีELISA จากน�้าเหลอืง 

หรือพลาสมาหรือกระดาษซับเลือดมาตรฐาน ใช้ตัวอย่างคู่หรือตัวอย่างเดียว ส่งตรวจได้ที่ศูนย์- 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง ใช้เวลาตรวจ 

ประมาณ 9 วนัท�าการ (ปัจจบุนัอาจมกีารเปลี่ยนแปลง) วธินีี้นยิมตรวจกนัมาก เพราะแสดงการตดิเชื้อ 

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ และราคาไม่แพง แต่ไม่สามารถบอกชนิด (type) 1, 2, 3 และ 4 ได้

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Reverse Transcription polymerase 
 Chain Reaction (RT  -  PCR)

 เป็นการตรวจหาสารสารพันธุกรรมของไวรัสเด็งกี่ ด้วยวิธี RT  -  PCR เพื่อตรวจว่ามีสาร 

พันธุกรรมของไวรัสเด็งกี่อยู่ในซีรั่มหรือพลาสมาของผู้ป่วยและตัวอย่างยุง (พาหะน�าเชื้อโรค 

ไข้เลือดออก) ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคในระยะแรก ๆ ของการติดเชื้อเท่านั้น เก็บตัวอย่างขณะมีไข้ 

ถ้าเก็บตัวอย่างหลังไข้ลด 1 วัน โอกาสที่จะตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อจะต�่า นิยมใช้ใน

การศึกษาวิจัย สามารถบอก type ได้ ใช้เวลาตรวจ 1 สัปดาห์ ส่งตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร ์

การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง

4. การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Virus Isolation

 เป็นการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรสัเดง็กี่จากตวัอย่างเลอืดผูป่้วยโรคไข้เลอืดออก และจากพาหะของโรค 

ด้วยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ เป็นการแยกเชื้อไวรัสเด็งกี่และชนิด (type) ต้องเก็บตัวอย่างเลือด 
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ผู้ป่วยขณะที่อยูใ่นระยะไข้เทา่นั้น ถา้ไข้ลดจะตรวจไม่พบ (เมื่อผูป่้วยสร้างภูมต้ิานทานต่อเชื้อไวรสั 

แล้ว ท�าให้เชื้อไวรสัในกระแสเลอืดลดลงจนไม่สามารถตรวจพบได้) ตวัอย่างเลอืดที่เป็นซรีั่มพลาสมา 

หรือบัฟฟี่โค๊ด ต้องปั่นแยกตัวอย่างและเก็บในถังไนโตรเจนเหลวหรือน�้าแข็งแห้งหรือตู้แช่แข็ง 

อณุหภูมติ�่ากว่า   -  70  oC ภายใน 6 ชั่วโมง หลงัเจาะเลอืด การขนส่งและการเกบ็รกัษาในถงัดงักล่าว 

จนกว่าจะตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาตรวจประมาณ 1 เดือน ราคาแพง ไม่ควรใช้ตรวจ 

ในเหตุการณ์ปกติ ส่งตรวจได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ทหาร (Armed Forces Research Institute of Medical Science :  AFRIMS) หรือ 

คณะแพทยศาสตร์บางแห่ง

5. การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Rapid Test Kit (Panbio)

 เป็นการตรวจแอนติบอดี ชนิด IgM และ IgG สามารถบอกได้ว่าเป็นการติดเชื้อครั้งที่ 1 

หรือครั้งที่ 2 การตรวจ IgM ต้องเก็บตัวอย่างภายใน 3  -  5 วัน จากวันเริ่มป่วย ให้ผลการตรวจ 

ได้รวดเร็ว ถ้าได้ผลบวก ควรตรวจยืนยันด้วยวิธีอื่น ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว ค่าใช้จ่ายครั้งละ 

ประมาณ 200 บาท แล้วแต่ชนิดของ Test  -  kit และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับองค์ประกอบ 

อื่น ๆ 

ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้ที่สอบสวนโรค
ควรศึกษาวิธีการตรวจ การเก็บตัวอย่าง ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง จ�านวนตัวอย่าง 
ราคาค่าตรวจและข้อจ�ากัดอื่น ๆ โดยประสานงานกับผู้รับผิดชอบของห้องปฏิบัติ
การนั้น ๆ ก่อนที่จะด�าเนินการ

ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการในอดีต

 มีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการของผู้ติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ระหว่างปี พ.ศ. 2526  -  2536 ด้วยวิธี HI และ ELISA Test  ซึ่งตัวอย่างมาจากทั่วประเทศ 

ส่งตรวจระหว่างร้อยละ 6.7  -  14.7 ของจ�านวนผู้ป่วย พบผู้ติดเชื้อ (ให้ผลบวก) ระหว่างร้อยละ 

61.5  -  75.2 ปัจจุบันการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการมีจ�านวนน้อยและไม่ค่อยถูกเปิดเผยมากนัก
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องค์ความรู้ที่ส�าคัญของการป่วยโรคไข้เลือดออก

 สรุปได้ดังนี้

 1. การติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ ร้อยละ 80  -  90 ไม่มีอาการ

 2. ร้อยละ 87  -  97 ของผู้ป่วยไข้เลือดออก (DHF) เป็นการติดเชื้อครั้งที่ 2 (Secondary 

  infection)

 3. ร้อยละ 95  -  99 ของผู้ป่วย DSS เป็นการติดเชื้อครั้งที่ 2

 4. เด็กที่มีอายุต�่ากว่า 1 ปี ป่วยเป็น DHF ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อครั้งแรก (Primary 

  infection)

 5. การป่วยเป็น DHF และ DSS ส่วนใหญ่เป็นการตดิเชื้อครั้งที่ 2 และต่างชนดิ (type) กนั 

องค์ความรู้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 การระบาดของโรคไข้เลือดออกประกอบด้วย

 1. คน (Host) ได้แก่ กลุ่มอายุ ภูมิคุ้มกันโรคในแต่ละบุคคล การได้รับเชื้อในอดีต และ 

  ปัจจุบัน (เพศชาย  -  หญิงใกล้เคียงกัน)

 2. ชนิดของเชื้อ (Agent) ไวรัสเด็งกี่ที่ระบาดในพื้นที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

 3. องค์ประกอบอื่น ๆ 

    -   ความชุกชุมของยุงลาย (ไม่มียุงลาย ไม่มีโรคไข้เลือดออก)

    -   การเดินทาง/การอพยพเคลื่อนย้ายของประชาชน

    -   ความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่นของสถานที่อยู่อาศัย และลักษณะ 

   ของชุมชน

    -   การคมนาคม

 การระบาดของโรคไข้เลือดออก ไม่ได้เกิดจากยุงลายจากหมู่บ้านหนึ่งบินไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง 

(เพราะยงุลายบนิได้ระยะใกล้) แต่เกดิจากคนที่มเีชื้อไวรสัเดง็กี่เดนิทางไปยงัพื้นที่อื่น ๆ ที่มยีงุลาย 

จึงท�าให้โรคแพร่กระจายจากพื้นที่หนึ่งไปสู่พื้นที่หนึ่ง

(จากการเฝ้าระวังของส�านักระบาดวิทยา)

(จากหนังสือโรคไข้เลือดออกโดยแพทย์หญิงสุจิตรา นิมมานนิตย์)



หลักในการควบคุมแมลงน�าโรค
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1. ต้องทราบวงจรชีวิตของแมลงให้ชัดเจน

 เลือกระยะของแมลงที่มีจุดอ่อนมากที่สุด และโจมตีจุดอ่อนเป็นอันดับแรก ยกตัวอย่าง เช่น 

ยุงลาย มีวงจรชีวิตเริ่มต้นจาก ไข่  -  ลูกน�้า  -  ตัวโม่ง  -  ตัวแก่ (ยุงลาย)

  ไข่  ติดตามขอบภายในภาชนะเหนือระดับน�้าเล็กน้อย มีขนาดเล็ก ต้องใช้ 

    แปรงขัดออก ซึ่งประชาชนไม่นิยมเพราะยุ่งยาก

  ลูกน�้า มีจุดอ่อนมากที่สุด คือมีระยะเวลาประมาณ 7  -  10 วัน สารเคมีก�าจัด 

    ได้ง่าย ปลาบางชนิดชอบกิน และมีระยะเวลานานพอที่จะก�าจัด

  ตัวโม่ง มีระยะเวลาประมาณ 2  -  3 วัน ระยะนี้สารเคมีไม่สามารถท�าลายได ้

    ปลาไม่ชอบกิน และมีระยะเวลาสั้นที่จะก�าจัด

  ตัวแก่ ตามธรรมชาติมีอายุประมาณ 1 เดือน (ในห้องทดลองอาจมีอายุได้ 

    110 วัน) เป็นช่วงที่เชื้อโรคอยู่ในตัวยุงลาย ถ้าก�าจัดยุงลายได้ดี โรคจะ 

    สงบโดยเรว็ หรอืไม่ระบาดรนุแรง ระยะนี้การพ่นสารเคมไีด้ผลค่อนข้างดี 

    ขึ้นอยู่กับวิธีการ พ่นและสารเคมีที่ใช้

 ดงันั้น การก�าจดัลกูน�้าและตวัแกใ่นเวลาใกล้เคยีงกนัจงึเป็นวธิกีารที่เหมาะสมในการป้องกนั

ควบคุมโรคไข้เลือดออก
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2. พื้นที่ท่ีจะไปด�าเนินการ

 การก�าจัดแมลงในแต่ละพื้นที่อาจใช้วิธีไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะบ้านเรือน ชุมชน 

พื้นที่และถนนหนทาง (การคมนาคม) ซึ่งแตกต่างกันไป การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต้องให้เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ และวิธีการจึงจะได้ผลดี

3. แหล่งเพาะพันธุ์

 เปน็สิ่งส�าคญัมาก เพราะถา้ทราบแหล่งเพาะพนัธุ์ การก�าจดัจะง่าย สะดวก ประหยดั และ

รวดเร็ว เช่น ยุงลายบ้านชอบวางไข่ในภาชนะใส่น�้าที่คนท�าขึ้น ยุงลายสวนชอบวางไข่ในภาชนะ 

ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ดังนั้น ถ้าจะก�าจัดลูกน�้ายุงลายบ้าน จงเน้นไปที่ภาชนะใส่น�้าทั้งภายนอก/

ในบ้าน เป็นต้น

4. วิธีการควบคุม (ก�าจัด)

 วิธีการควบคุมกรณีพาหะโรคไข้เลือดออกโดยวิธีที่ส�าคัญ ๆ ได้แก่

  • ทางกายภาพ เช่น การปิดฝาโอ่ง คว�่าโอ่ง ขัดถูผิวภายในภาชนะ เป็นต้น

  • ทางชีวภาพ เช่น ใช้ปลา หรือแมลงกินลูกน�้ายุงลาย เป็นต้น

  • ใช้สารเคมี เช่น ทรายทมีฟีอส (อเบท) การท�าหมนัโดยใช้สารเคมี หรอืสารควบคมุ 

   การเจริญเติบโตของลูกน�้า (Juvenile hormone) เป็นต้น และสารเคมีก�าจัดยุงลาย 

   ซึ่งมหีลายชนดิ ควรมกีารศกึษาต่อไปว่า ชนดิใดมคีวามเหมาะสมกบัยงุลายมากที่สดุ

  • รงัส ี เพื่อท�าหมนัยงุลาย วธินีี้ยุง่ยาก และสิ้นเปลอืงมาก ไม่เหมาะสมกบัประเทศไทย

 นอกจากนี้จะต้องทราบ

  1. วิธีการควบคุมแมลง เพื่อป้องกันโรค (ก่อนโรคระบาด)

  2. วิธีการควบคุมแมลง เพื่อป้องกันโรค (ขณะโรคระบาด)

  3. ระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนโรคระบาด (มกราคม  -  มีนาคม)

5. ต้องมีความต้ังใจและมีความรู้ที่ถูกต้อง

 ข้อนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่สุด ถ้าผู้รับผิดชอบงานไม่มีความตั้งใจจริง การควบคุมแมลงจะไม่ได้

ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และถ้ามีความรู้ไม่ถูกต้อง อาจท�าให้หลงทางได้ ท�าให้การป้องกัน

และควบคุมโรคไม่ได้ผลเท่าที่ควร การรู้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ แล้วมาก�าหนดเกณฑ์ต่าง ๆ อาจจะเป็น

อันตรายต่อส่วนรวมได้
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วิธีการน�าโรคของแมลง

 การน�าโรคของแมลงแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

1. การน�าโรคทางกายภาพ (Mechanical Transmission) หมายถงึ การที่แมลงน�าเชื้อโรค 

 จากที่หนึ่งไปอกีที่หนึ่งโดยการที่เชื้อโรคจะตดิตามขน  -  ขา  -  ปีก  -  ปากของแมลง ยกตวัอย่างเช่น 

 แมลงวันตอมอุจจาระที่มีเชื้ออหิวาตกโรค เชื้อจะติดตามขน  -  ขา  -  ปีก  -  ปากของแมลงวัน 

 เมื่อแมลงวันบินไปตอมอาหาร เชื้อโรคจะปนเปื้อนในอาหารนั้น ๆ 

2. การน�าโรคทางชีวภาพ (Biological Transmission) หมายถึง การที่แมลงน�าเชื้อโรค 

 จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง โดยที่เชื้อโรคนั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในตัวของแมลงก่อน แล้วจึงจะ 

 ถ่ายทอดเชื้อโรคไปสู่คนหรือสัตว์โดยการกัด ดูด หรือเลีย แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ

  2.1 Propagative Transmission หมายถึง การที่เชื้อโรคเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายของ 

   แมลงแล้วจะเพิ่มจ�านวนเพียงอย่างเดียว เช่น เชื้อไวรัสเด็งกี่ เชื้อไวรัสไข้สมอง 

   อักเสบ บี และเชื้อไวรัสไข้เหลือง เป็นต้น 

    กรณีเชื้อไวรัสเด็งกี่ เคยอ่านและเคยฟังคนพูดว่า เมื่อเชื้อเข้าไปใน 

   ตวัยงุลาย เชื้อจะฟักตวั (Incubation period) 8  -  10 วนั ดงันั้น ยงุลายจะถ่ายทอด 

   เชื้อไปสู่คนได้หลังจากได้รับเชื้อ 8  -  10 วัน เพราะต้องเพิ่มจ�านวนในตัวยุงลาย 

   ก่อน ประโยคหลงันี้ไม่น่าถูกต้อง เพราะเชื้อไวรัสเด็งกี่ติดต่อได้ทุกระยะไม่ใช่เชื้อ 

   ที่มีระยะติดต่อ (Infection stage) เหมือนกับ Protozoa เช่น เชื้อที่ท�าให้เกิดโรค 

   มาลาเรีย ถ้ายุงลายกัดคนระยะมีไข้ (Viremia) ไวรัสเด็งกี่ซึ่งอยู่ในกระแสเลือด 

   คนหนาแน่นมากมันจึงสามารถถ่ายทอดโรคได้เลย โดยไม่ต้องรอเพิ่มจ�านวน 

   เชื้อในยงุ 8  -  10 วนั การถ่ายทอดเชื้อจะมากหรอืน้อยขึ้นอยูก่บัจ�านวนเชื้อที่เข้าไป 

   ในยงุ ซึ่งถ้ายงุมเีชื้อน้อยกถ่็ายทอดไปสู่คน (โดยการกดักนิเลอืด) ได้น้อย จงึต้อง 

   มกีารเพิ่มจ�านวนของเชื้อไวรสัในยงุก่อน ถ้าเชื้อเข้าไปในตวัยงุมากกถ่็ายทอดเชื้อ 

   สู่คนได้มาก ดังนั้น คนจะมีอาการป่วยเร็วหรือช้าขึ้นกับจ�านวนเชื้อไวรัสท�าให ้

   ระยะฟักตัวในคนไม่เท่ากันและขึ้นอยู่กับจ�านวนเชื้อเข้าไปมากหรือน้อยด้วย
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    โดยปกติ เมื่อเชื้อเด็งกี่เข้าไปในกระเพาะยุงแล้ว เชื้อต้องเพิ่มจ�านวนตาม 

   วิธีการ (Propagative Tran.) แต่ถ้าเชื้อมีจ�านวนมากอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องรอ 

   เพิ่มจ�านวนนาน 8  -  10 วนั จงึจะถ่ายทอดโรคได้ ดงันั้น ถ้าเชื่อตามที่มกีารพูดกนั 

   แล้ว ไม่รีบออกไปควบคุมโรค โรคจะแพร่ระบาดไปทั้งชุมชนนั้น

  2.2 Cyclopropagative Transmission หมายถึง การที่เชื้อโรค เมื่อเข้าไปสู่ 

   ร่างกายของแมลงแล้ว จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้ว เพิ่มจ�านวนมากขึ้น เช่น 

   เชื้อ Protozoa (Plasmodium spp.) ที่เป็นเชื้อก่อให้เกิดโรคมาลาเรีย

  2.3 Cyclo Development Transmission หมายถึง การที่เชื้อโรคเมื่อเข้าไป 

   สู ่ร่างกายของแมลงแล้วจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียงอย่างเดียว โดยไม่เพิ่ม 

   จ�านวน เช่น เชื้อMicrofilaria (ที่ก่อให้เกิดโรคเท้าช้าง) ที่อยู ่ในกระแสเลือด 

   คนจะถูกยุงพาหะดูดเข้าไปในกระเพาะ Microfilaria จะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 

   จากระยะที่ 1  -  2  -  3 จนเป็นระยะติดต่อ (Infectious stage) เมื่อยุงที่มีเชื้อ 

   ระยะติดต่อไปกัดคน เชื้อจะเข้าไปในกระแสเลือดและไปเจริญเติบโตเป็นตัวแก ่

   (Adult) ในต่อมน�้าเหลืองต่อไป (Microfilaria 1 ตัวในกระเพาะยุงจะพัฒนา 

   เป็นเชื้อระยะติดต่อ 1 ตัว) แต่ถ้าตัวอ่อนไม่ใช่ระยะติดต่อ เมื่อเข้าไปในคนเชื้อ 

   จะไม่พัฒนาเป็นตัวแก่ได้

  2.4 Transovarian (Transovarial) Tran. หมายถึง การที่เชื้อโรคเข้าไปสู ่

   ร่างกายของแมลงแล้ว เชื้อโรคจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน เหลน โดยที่ลูกหลาน 

   ไม่ต้องรับเชื้อจากที่อื่นอีก เช่น เชื้อ Rickettsia tsutsugamushi ต้นเหตุโรค 

   Scrub typhus เชื้อนี้สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูก หลาน เหลน ได้หลายชั่วอายุ 

   ของไรอ่อน (พาหะ) ดังนั้น การกวาดล้างโรค Scrub typhus ให้หมดไป 

   จึงเป็นไปไม่ได้ กรณีเชื้อไวรัสเด็งกี่เคยมีการศึกษาหลายครั้ง ผลปรากฏว่า 

   ไวรัสเด็งกี่สามารถถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูกได้ แต่ในช่วงอายุเดียว และมีเปอร์เซ็นต์ 

   ต�่ามาก จนไม่ต้องมากงัวลกบักรณนีี้ ดงันั้น การที่จะอ้างว่าควบคมุโรคไข้เลอืดออก 

   ไม่ได้ เพราะยุงลายสามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสเด็งกี่ไปสู่ลูกได้ จึงไม่เหมาะสม 

   แต่การควบคุมโรคไม่ได้ เพราะไม่สามารถก�าจัด หรือลดความชุกชุมของยุงลาย 

   ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้



“แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการท�างานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

พยายามค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน�้ายุงลาย”



พาหะของโรคไข้เลือดออก
ในประเทศไทย
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ยุงลายที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ

1. ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti)

 ยุ งลายชนิดนี้ เป ็นพาหะที่ส�าคัญในประเทศไทย

เป็นพาหะหลัก เพราะสัดส่วนสูงประมาณร้อยละ 90  -  95 

พบได้ทั่วประเทศ ทั้งเขตเมืองและชนบท ชอบอยู่ใกล้ชิดกับ

คนชอบอาศยัอยูภ่ายในบ้านมากกว่านอกบ้านชอบกนิเลอืดคน 

มากกว ่า เลือดสัตว ์  ออกหากินตั้งแต ่พระอาทิตย ์ขึ้น 

จนพระอาทิตย์ตก (เวลาเช้าถึงเย็น) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ช่วงเวลาประมาณ 08.00  -  13.00 น. และมากกว่าช่วงเวลา 15.00  -  17.00 น. เพราะอากาศในช่วงนี้ 

ค่อนข้างอบอ้าว ท�าให้ยงุลายออกหากนิเลอืดคนมากเป็นพเิศษ ตอนพลบค�่ายงุลายกอ็อกหากนิเลอืด 

ได้เหมือนกัน (เพราะกลางวันไม่มีคนอยู่บ้าน) แต่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และน้อยมาก

 ยุงตัวเมียเท่านั้นที่กินเลือดคนและสัตว์ กินเลือดจนอิ่ม

ครั้งละประมาณ 0.75 มิลลิกรัม วางไข่ประมาณครั้งละ 

15  -  70 ฟอง กนิเลอืด 2  -  7 ครั้งต่อสปัดาห์ เฉลี่ย 2.6  -  3.4 วนั 

ต่อครั้ง ถ้ากินไม่อิ่มจะพยายามหากินจนอิ่ม กินเลือดนาน 

ครั้งละประมาณ 1  -  2 นาท ี (ถ้าไม่ถกูรบกวน) ยงุลายตวัเมยี 

มีอายุ เฉลี่ยประมาณ 60 - 102 วัน (ในห ้องทดลอง) 

แต่ในธรรมชาติประมาณ 30 วัน ถ้ายุงลายกินเลือดอายุ 

จะไม่ยืนยาว แต่ถ้ากินน�้าหวานกลับมีอายุยืนยาวกว่า แต่การกินเลือดคนหรือเลือดสัตว์จะท�าให ้

ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเกิดการพัฒนาเป็นไข่ที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะเจริญเป็นลูกน�้าต่อไป

 ยุงลายตัวผู้ไม่กินเลือดแต่กินน�้าหวานหรือน�้าผลไม้ มีอายุเฉลี่ยประมาณ 4  -  30 วัน (ในห้อง 

ทดลอง) หลังจากเป็นตัวยุงได้ 24  -  48 ชั่วโมง ตัวผู้และตัวเมียพร้อมที่จะผสมพันธุ์ ตัวผู้อาจผสม 

ได้ถึง 17 ครั้ง แต่ในธรรมชาติประมาณ 2  -  3 ครั้งก็ตายแล้ว การผสมพันธุ์ครั้งที่ 1  -  3 จะท�าให้ 

ไข่ยุงลายติดเชื้อได้ แม้ว่าการผสมพันธุ ์ครั้งที่ 1  -  6 จะให้ Sperm ก็ตาม (ในห้องทดลอง) 

ยุงลายใช้เวลาผสมพันธุ์ครั้งละประมาณ 1  -  2 นาทีในอากาศ ขณะที่ยุงลายตัวเมียออกหากิน 

หลังจากนั้น ยุงลายตัวเมียจะกินเลือด ต่อมาอีก 3  -  4 วันจะเริ่มวางไข่ชุดแรก ยุงลายตั้งแต่เกิด 

จนวางไข่ครั้งแรกใช้เวลาประมาณ 5  -  6 วัน (ขึ้นกับอุณหภูมิ)
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 ยุงลายกินมากก็จะให้ไข่มาก ตลอดชีวิตวางไข่ได้มากกว่า 700 ฟอง (62 วัน) แม้จะมีการ

ผสมพันธุ์ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม

 ยุงลายวางไข่ในภาชนะที่เก็บน�้าสะอาด (Man  -  made container) เช่น โอ่ง ไห จานรองขาตู ้

ถังซีเมนต์ห้องน�้า และภาชนะอื่น ๆ น�้าสกปรกที่อยู่ในภาชนะ ยุงลายก็ชอบวางไข่เช่นกัน แม้ว่า

น�้าจะมีสีน�้าตาลอ่อนแต่น�้านั้นจะต้องใสและอยู่ในภาชนะเท่านั้น น�้าสกปรกดึงดูดให้ยุงลายวางไข่

ดีกว่าน�้าสะอาด เพราะมีอาหารมากส�าหรับลูกน�้า การที่พบลูกน�้าในภาชนะที่บรรจุน�้าสะอาด 

เป็นส่วนใหญ่ เพราะประชาชนเกบ็น�้าสะอาดไว้ในภาชนะ รางระบายน�้าซเีมนต์รอบบ้านกว็างไข่ได้ 

ถ้าในบ้านไม่มภีาชนะใส่น�้าหรอืถกูปิดอย่างมดิชดิ เกอืบจะไม่พบว่ายงุลายวางไข่ในภาชนะบรรจนุ�้า

ขุ่นเลย แต่จะชอบวางไข่ในภาชนะในบ้านมากกว่าภายนอกบ้าน ผวิของภาชนะที่สากและมสีคีล�้า

หรอืสทีบึ ยงุลายจะชอบวางไข่มากกว่าภาชนะที่มผีวิสอ่ีอน วางไข่ได้ครั้งละ 15  -  70 ฟอง ขึ้นอยูก่บั 

ขนาดของยุงและปริมาณของเลือดที่กินเข้าไป เคยส�ารวจพบลูกน�้าเพียง 1 ตัวในภาชนะบ่อย ๆ

วงจรชีวิตของยุงลาย
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 ยุงลายวางไข่เป็นฟองเดี่ยว มีขนาดเล็ก แต่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

ไข่ที่ออกมาใหม่ ๆ จะมีสีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อน แต่เมื่อถูกอากาศ 

จะเริ่มกลายเป็นสีน�้าตาล และสีด�าในที่สุด

 ไข่ถูกวางไว้บนผิวในของภาชนะเหนือระดับน�้าเล็กน้อย (ขึ้นอยู่กับ 

ผิวของภาชนะจะดูดซับความชื้นได้มากหรือน้อย)

 ไข่มลีกัษณะคล้ายเมด็ข้าวสาร มรูีพรนุ เมื่อมองด้วยกล้องจลุทรรศน์ 

หลังจากที่ไข่แห้งจนกลายเป็นสีด�าแล้ว เมื่อน�้าท่วมถึงจะแตกตัวเป็นลูกน�้าได้ภายใน 5 นาท ี

ที่อุณหภูมิ 30  oC อาจนานได้จนถึง 15 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน�้าและความสมบูรณ ์

ของไข่ บางครั้งอาจใช้เวลานานถงึ 4 วนักไ็ด้ แต่ปกตจิะแตกตวัเป็นลกูน�้า ภายใน 24  -  48 ชั่วโมง 

เมื่ออุณหภูมิของน�้า 95  oC (36  oC)

 ความหนาแน่น ของลูกน�้ายุงลายมีผลกระทบต่ออัตราการอยู่รอดและการเจริญเติบโต 

ถ้าลูกน�้าขาดอาหารพวกโปรตีน จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ในห้องทดลองลูกน�้าสามารถ

จะเจรญิจากระยะที่ 1  -  4 ใช้เวลาเพยีง 6 วนัถ้ามอีาหารสมบรูณ์ แต่ถ้าไม่มอีาหารลกูน�้าระยะที่ 1 

สามารถด�ารงชีวิตได้นาน 14 วัน หรือลูกน�้าระยะที่ 3 สามารถด�ารงชีวิตได้นาน 13 วัน ในกรณี

ที่มีอาหารเล็กน้อยลูกน�้าสามารถอยู่ได้ แต่การเจริญเติบโตเป็นตัวโม่ง (pupa) ได้เพียงร้อยละ 2  

เท่านั้น และต้องใช้เวลาถึง 114 วัน และหลังจากนั้นมักตาย

 แสง มผีลเลก็น้อยต่อการเจรญิเตบิโต ดงันั้น ภาชนะที่ปิดฝามดิชดิ มผีลกระทบต่อการเจรญิ

เติบโตของลูกน�้ายุงลายเพียงเล็กน้อย

 อาหาร ของลูกน�้ายุงลายในธรรมชาติ ได้แก่ แบคทีเรีย ไรน�้า และสารอินทรีย์ที่อยู่ใน 

น�้าสกปรกมีอาหารมาก ท�าให้ลูกน�้ายุงลายแข็งแรง ตัวใหญ่ และเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าใน 

น�้าสะอาด

 ระยะลกูน�า้ เป็นระยะที่ไวต่อสารเคมมีากที่สดุ ดงันั้น การท�าลายลกูน�้าด้วยสารเคม ีจงึต้อง 

ก�าจัดในระยะนี้

 ปกตกิารเจรญิเตบิโตของลกูน�้าระยะที่ 1  -  4 กนิเวลา 6  -  8 วนั ทั้งนี้ขึ้นอยูก่บัอณุหภูมขิองน�้า 

และอาหารเป็นส�าคัญ

 จากลูกน�้าระยะที่ 4 เมื่อกลายเป็นตวัโม่งแล้ว จะใช้เวลาเจรญิเตบิโตเป็นยงุ ตวัผูเ้ฉลี่ย 1.9 วนั 

แต่ถ้าเป็นตัวเมียใช้เวลา 2.5 วัน โดยทั่ว ๆ ไปใช้เวลา 2  -  5 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน�้า

 ระยะตัวโม่ง ไม่กินอาหารและทนต่อสารเคมี รวมทั้งช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จึงไม่เหมาะที่จะ 

ใช้สารเคมีก�าจัดตัวโม่งการคว�่าภาชนะใส่น�้าทิ้งดีที่สุด แต่ต้องคว�่าบนพื้นดินและประชาชนไม่นิยม
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 ระยะเวลาตั้งแต่ไข่เจริญเติบโตเป็นลูกน�้า ตัวโม่ง และยุงลายใช้เวลา ประมาณ 10  -  12 วัน 

เมื่ออุณหภูมิของน�้าที่พอเหมาะ และมีอาหารสมบูรณ์ แต่อุณหภูมิประเทศไทยใช้เวลาประมาณ 

8  -  10 วันเท่านั้น

 ลักษณะพิเศษของยุงลายบ้าน คือบริเวณส่วนอกด้านบนจะมีแถบสีขาวคล้ายเคียวเกี่ยว

ข้าว 2 อัน เห็นได้ชัดเจน ยุงชนิดนี้มีความว่องไวปราดเปรียว ชอบกินเลือดคนมากกว่าเลือดสัตว์ 

คนมักจะไม่รู้สึกตัวขณะถูกกัด เราจะสังเกตเห็นยุงตัวผู้ได้จากการที่บินวนรอบ ๆ ตัวคน เพื่อรอ

ผสมพันธุ์กับตัวเมียขณะออกหากินและอาจเกาะพักบนตัวคนได้ในระยะเวลาสั้น ๆ แต่ไม่กัดคน

 ยุงลายบ้านหากินไม่ไกลแหล่งเกิด มักบินไม่เกิน 100  -  200 เมตร ชอบเกาะพักในบ้าน 

โดยเฉพาะที่นอน หมอน มุ้ง เสื้อผ้า ที่แขวนอยู่ตามฝาผนังสูงจากพื้นประมาณ 2  -  4 ฟุต 

2. ยุงลายสวน (Aedes albopictus)

 ยุงลายชนิดนี้น�าโรคไข้เลือดออกได้ แต่ไม่ได้เป็น

พาหะหลักส�าหรับประเทศไทย เมื่อเทียบกับยุงลายบ้าน 

เพราะมีไม่มากนัก เฉลี่ยประมาณร้อยละ 5  -  10 แต่ใน 

ภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่เป็นป่าพบได้ประมาณร้อยละ 

10  -  20 ชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้มาก เช่น ในสวนผลไม ้

สวนยางพารา และป่าไม้ เป็นต้น ในชุมชนที่เจริญแล้ว 

มกัจะไม่มยีงุลายสวนหรอืน้อยมาก มลี�าตวัขนาดใกล้เคยีง

กับยุงลายบ้าน

 ยุงลายสวนชอบกินเลือดสัตว์มากกว่าเลือดคน และชอบกินเลือดคนภายนอกบ้านมากกว่า

ภายในบ้าน เพราะแหล่งเพาะพันธุ์มักอยู่นอกบ้าน เช่น กะลามะพร้าว กระบอกไม้ไผ่ โพรงไม ้

ที่มีน�้าขัง หรือภาชนะอื่น ๆ ที่อยู่นอกบ้านทุกชนิด วงจรชีวิตคล้ายกับยุงลายบ้าน ทุกประการ 

แต่นสิยัต่างกนั ยกเว้นกนิเลอืดเวลากลางวนัเหมอืนกนั เมื่อศกึษาเปรยีบเทยีบกบัลกูน�้ายงุลายบ้าน 

พบว่ายุงลายบ้านเจริญติบโตและอัตราความอยู่รอดดีกว่ายุงลายสวนเล็กน้อย

 ลกัษณะที่ส�าคญัเหน็ได้ชดัเจน คอืบรเิวณส่วนอกด้านบน จะมแีถบสขีาวเป็นเส้นตรงพาดจาก 

ส่วนอกไปส่วนท้อง
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       ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti)        ยุงลายสวน (Aedes albopictus)

 ทั้งยุงลายบ้านและยุงลายสวนยังเป็นพาหะโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya Fever) 

รวมทั้งโรคไข้เหลือง (Yellow Fever) รวมทั้ง ซิกาไวรัสด้วย (Zika virus) ซึ่งก�าลังระบาดอยู่ 

ในขณะนี้ด้วย

 นิสัยของยุงลายบ้านและยุงลายสวนแตกต่างกัน (ตรงกันข้าม) เช่น 

  ยุงลายบ้าน 

    -   ชอบกินเลือดคนในบ้านมากกว่านอกบ้าน

    -   ชอบอาศัยอยู่ในบ้านมากกว่านอกบ้าน

    -   ชอบวางไข่ในภาชนะที่คนท�าขึ้น

    -   ชอบวางไข่ภายในบ้านมากกว่านอกบ้าน

    -   การด�ารงชีวิตเข้มแข็งกว่า

    -   มีจ�านวนมากกว่า จึงเป็นพาหะหลักในการน�าโรคไข้เลือดออก (ข้อมูลยุงลาย 

   แตกต่างกันได้ เนื่องจากมีการศึกษาจากหลายส่วน ทั้งภายในและภายนอก 

   ประเทศ วิธีการศึกษา ระยะเวลา และผู้ศึกษาวิจัยต่างกัน) 

 นสิยัของยงุลายบ้านและยงุลายสวนแตกต่างกนั ยกเว้นกนิเลอืดคนและสตัว์ในเวลากลางวนั

เหมือนกัน
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การส�ารวจลูกน�้ายุงลาย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาชนิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 2. เพื่อศึกษาความชุกชุมของลูกน�้ายุงลาย

 3. เพื่อศึกษาชนิดของลูกน�้า

 4. เพื่อประเมินผลการก�าจัดลูกน�้าและยุงลาย (ป้องกันและควบคุมโรค)

 5. เพื่อใช่ในการวางแผน ป้องกันและควบคุมโรค

 6. เพื่อใช้พยากรณ์การระบาดล่วงหน้า

เครื่องมือท่ีใช้ในการส�ารวจลูกน�้า

 1. แบบฟอร์มส�ารวจลูกน�้า การออกแบบฟอร์มขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการส�ารวจ

 2. ไฟฉาย

 3. เจ้าหน้าที่ส�ารวจ ที่มีความรู้และช�านาญการ

 4. สารเคมีก�าจัดลูกน�้า (ทราย Abate) ติดตัวไว้ในกรณีที่ต้องก�าจัดลูกน�้ายุงลายในขณะ 

  ส�ารวจเพื่อประหยัดเวลา

ดัชนีความชุกชุมของลูกน�้ายุงลาย

 1. Breteau Index (BฺI) หมายถงึ จ�านวนภาชนะที่พบลกูน�้ายงุลายใน 100 บ้าน (จ�านวน)

 2. House Index (HI) หมายถึง ร้อยละของบ้านที่พบลูกน�้ายุงลาย (%)

 3. Container Index(CI) หมายถึง ร้อยละของภาชนะที่พบลูกน�้ายุงลาย (%)

 ถ้าการส�ารวจความชุกชุมของลูกน�้ายุงลายไม่ครบ 100 บ้าน ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ ์

(อาจส�ารวจเพียง 10  -  20 บ้านในแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง) ค่าดัชนีทั้ง 3 นี้ ค่า BI 

มีความส�าคัญที่สุด เพราะสามารถน�าข้อมูลมาวางแผนก�าจัดลูกน�้า งบประมาณ และสารเคม ี

(ทราย Abate) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่า HI เหมาะที่จะใช้ประเมินความร่วมมือของประชาชน
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 แนวทางในการพิจารณาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดจากดัชนีความชุกลูกน�้ายุงลายของ 

A.R.U. (Aedes Research Unit, WHO)

 1. HI มากกว่า 5 หรือ BI มากกว่า 50 มีความเสี่ยงสูงในการถ่ายทอดโรค

 2. HI ต�่ากว่า 5 หรือ BI น้อยกว่า 50 มีความเสี่ยงต�่าในการถ่ายทอดโรค

 3. Female Biting Rate (FBR) มากกว่า 2 ตัว/คน/ชั่วโมง มีความเสี่ยงสูง

 4. Female Landing Rate (FLR) น้อยกว่า 0.2 ตัว/คน/ชั่วโมง มีความเสี่ยงต�่า

 องค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค เคยก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จของโครงการฯ 

โดยดูจากค่า BI จะต้องไม่เกิน 50 ซึ่งค่อนข้างเหมาะสมแล้ว กรณีค่า HI เคยก�าหนดไว้ไม่เกิน 

5 แต่บางปีไม่เกิน 10 ซึ่งแล้วแต่นโยบายของผู้บริหาร

วิธีการส�ารวจลูกน�้ายุงลาย

 1. ค้นหาลูกน�้ายุงลายหรือตัวโม่งในภาชนะมีน�้าทุกภาชนะ ทั้งภายใน ภายนอกบ้าน 

  (ภาชนะที่คนท�าขึ้น หรอืภาชนะที่เกดิจากธรรมชาต ิเช่น กะลา ไม้ไผ่ โพรงไม้ เป็นต้น) 

 2. ถ้าพบลกูน�้ายงุลาย หรอืตวัโม่งเพยีง 1 ตวั หรอื 1,000 ตวัในภาชนะเดยีว แปลผลว่า 

  ภาชนะนั้นพบลูกน�้ายุงลาย มีค่าเป็น 1 ภาชนะเสมอ

 3. ลูกน�้าหรือตัวโม่งที่พบในภาชนะ ถ้าไม่สามารถแยกชนิดได้ ให้ถือว่าเป็นลูกน�้ายุงลาย 

  (พาหะไข้เลือดออก) ได้ เพราะปกติจะเป็นลูกน�้ายุงลายร้อยละ 95  -  97 (ผิดพลาด 

  เล็กน้อยยอมรับได้ ถ้าไม่มีผู ้เชี่ยวชาญในการส�ารวจ) แต่ถ้าสามารถแยกชนิดได้ 

  ภาชนะที่ตรวจพบลูกน�้าชนิดอื่น ต้องถือว่าภาชนะนั้นไม่พบลูกน�้ายุงลาย

 4. ถ้าพบลูกน�้ายุงลายหรือตัวโม่ง และลูกน�้ายุงชนิดอื่นอยู่ร่วมกันในภาชนะ ให้ถือว่า 

  ภาชนะนั้นมีลูกน�้ายุงลาย

 ถ้ามีความช�านาญในการส�ารวจลูกน�้าจะใช้เวลาไม่นานนัก แต่ถ้าไม่ช�านาญจะใช้เวลา 

ค่อนข้างมาก ยกเว้น การยกเมฆ (มั่ว)
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 ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 167.21 ต่อประชากรแสนคน 

แต่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งชุมชนมีลักษณะแตกต่างกับประเทศไทยอย่างมาก มีผู้ป่วย 4,298 ราย 

เสียชีวิต (DSS) 1 ราย อัตราป่วย 130.1 ต่อประชากรแสนคน ต�่ากว่าประเทศไทย 37.11 

ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุผู้ป่วย 25  -  34 ปี พบอัตราป่วยสูงสุด 249.1 ต่อประชากรแสนคน 

รองลงมา กลุ่มอายุ 15  -  24 ปี (222.5), 35  -  44 ปี (130.01), 45  -  54 ปี (78.3), 5  -  14 ปี (76.8), 

อายมุากกว่า 55 ปี (56.6) และ 0  -  4 ปี (22.3) ซึ่งแตกต่างกบัประเทศไทยพบเชื้อ Dengue Type 1 

ร้อยละ 46.5, Dengue Type 2 (27.8), Dengue Type 3 (11.1), และ Dengue Type 4 (5.6) 

มีพาหะยุงลายสวนร ้อยละ 56 ยุงลายบ้านร ้อยละ 44 ค ่า HI 1.02 และค่า CI 0.47 

แสดงให้เห็นว่าแม้ความชุกชุมของยุงลายต�่ามาก (ดัชนี BI HI,และ CI) โรคก็สามารถแพร่ระบาด 

ได้เช่นกัน

การจับยุงลาย (Adult Collection) 

ดัชนีความชุกชุมของยุงลาย

 • Female Landing Rate (FLR) หรอื Female Biting Rate (FBR) หมายถงึ จ�านวน 

  ยุงลายตัวเมียที่มาเกาะ/กินเลือดผู้จับยุงและจับได้ใน 1 ชั่วโมง เท่ากับจ�านวนตัว/คน 

  /ชั่วโมง (ถ้าเป็นยุงตัวผู้จะไม่นับ) เป็นการจับยุงโดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อ

  วิธีการจับยุง Biting Collection อาจจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00  -  12.00 น. โดยผู้จับจะนั่ง 

  ในบ้านที่สุ่มตัวอย่าง โดยนั่งนิ่ง ๆ ในพื้นที่ค่อนข้างอับลมและปลอดคน รอให้ยุงลาย 

  ตัวเมียมาเกาะหรือกัดบริเวณเท้า  -  น่อง หรือแขน ใช้หลอดแก้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 

  1 นิ้ว ยาวประมาณ 3  -  4 นิ้ว ครอบตัวยุงแล้วใช้ส�าลีอุดไว้ นั่งรอให้ยุงลายมาเกาะ 

  หรือกัด บ้านละ 20 นาที จึงเปลี่ยนบ้านใหม่ ผู้จับ 1 คน อาจจะจับยุงวันละ 9 บ้าน 

  แล้วน�าค่ามาเฉลี่ยเป็นความชุกของยุงลายในชุมชนนั้น (ขณะที่จับยุงลายตัวผู้มักจะ 

  มาบนิวนเวยีนรอบ ๆ ตวัผูจ้บั ๆ ไม่ต้องสนใจ สนใจเฉพาะยงุลายตวัเมยีที่มาเกาะหรอื 

  กัดเท่านั้น ระหว่างที่นั่งให้ยุงมากัด ใช้ไฟฉายส่องบริเวณเท้า  -  น่อง หรือแขนของผู้จับ) 

  วิธีนี้ผู ้จับอาจได้รับเชื้อไวรัสเด็งกี่ได้ ถ้าไม่ช�านาญพอ การจับยุงเพื่อใช้ประเมินผล 

  การควบคุมยุงลายได้
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 • Resting Collection คือ การจับยุงลายโดยไม่ต้องมีเหยื่อล่อ วิธีนี้ปลอดภัยจาก 

  การติดเชื้อ ท�าได้โดยใช้หลอดแก้วครอบไปที่ตัวยุงลายขณะเกาะพักตามเสื้อผ้า มุ้ง 

  ผ้าห่ม ที่แขวนไว้ตามฝาผนังบ้าน โดยใช้ไฟฉายส่องไปตามที่เกาะพัก เมื่อพบยุงลาย 

  ตัวเมียใช้หลอดแก้วครอบเหมือนกับ FB, FL Collection วิธีการนี้ไม่จ�าเป็นต้องนับ 

  เป็นจ�านวนตัว/คน/ชั่วโมง เหมาะที่จะใช้ในการศึกษาหาเชื้อไวรัสเด็งกี่ในยุง หรือใช้ 

  ในการประเมนิผลการก�าจดัยงุด้วยวธิพ่ีนสารเคมไีด้เช่นกนั โดยน�ายงุที่จบัได้มาผ่าดรูงัไข่ 

  พิสูจน์ว่ายุงลายที่จับได้เป็นยุงเกิดใหม่ หรือยุงลายที่เกิดมาหลายวันแล้ว 

การจับยุงลายเหมาะใช้กับการศึกษาวิจัยและประเมินผลฯ

ปกติไม่แนะน�าเพราะเสียเวลามาก

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ 

ปี พ.ศ. 2542  -  2543

 ในปี พ.ศ. 2542 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 40.32 ต่อประชากรแสนคน อัตราตาย 0.09 

ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.23

 ในปี พ.ศ. 2543 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 30.14 ต่อประชากรแสนคน อัตราตาย 0.05 

ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.17

 แม้ว่าจะไม่มีโครงการฯ อัตราป่วยก็ต้องลดลงอยู่แล้ว เพียงแต่ลดลงไม่ได้เท่านี้ แต่ใน 

ปี พ.ศ. 2544  -  2554 ซึ่งโครงการฯ ได้ยุติลงแล้ว อัตราป่วยกลับเพิ่มสูงขึ้นมาก 224.42 และ 

183.52 ต่อประชากรแสนคนตามล�าดับ

 จากการประเมินโดยการส�ารวจลูกน�้ายุงลาย ระหว่างเดือนมิถุนายน  -  พฤศจิกายน 2542 

จาก 26 จังหวัด 105 หมู่บ้านทั่วประเทศ พบว่า

 ดัชนีความชุกลูกน�้ายุงลาย BI ต�่ากว่า 50  ร้อยละ 4.7

    ระหว่าง 50  -  100  ร้อยละ 6.7

    ระหว่าง 251  -  300  ร้อยละ 15.3 (สูงสุด)

    ระหว่าง 551  -  600  ร้อยละ 1.9 (ต�่าสุด)
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 ดัชนีความชุกลูกน�้ายุงลาย HI (จาก 110 หมู่บ้านทั่วประเทศ)

    ต�่ากว่า 10  ร้อยละ 0.9 (ต�่าสุด)

    ระหว่าง 11  -  20  ร้อยละ 0.9

    ระหว่าง 91  -  100  ร้อยละ 37.3 (สูงสุด)

 ดัชนีความชุกลูกน�้ายุงลาย CI (จาก 105 หมู่บ้านทั่วประเทศ)

    ต�่ากว่า 5  ร้อยละ 5.7

    ระหว่าง 6  -  10  ร้อยละ 7.6

    ระหว่าง 26  -  30 ร้อยละ 15.3 (สูงสุด)

    ระหว่าง 56  -  60 ร้อยละ 2.8

    ระหว่าง 51  -  55 ร้อยละ 1.0 (ต�่าสุด)

    ระหว่าง 56  -  60 ร้อยละ 2.8

 ถ้าประเมินความส�าเร็จตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในโครงการฯ จะพบว่า

 BI ต�่ากว่า 50 ประสบความส�าเร็จร้อยละ 4.7 

 HI ต�่ากว่า 10 ประสบความส�าเร็จส�าเร็จร้อยละ 0.9

 หมายเหต ุ ค่า CI ไม่มกีารก�าหนดไว้ในระดบัชมุชน แต่สถานที่สาธารณะ เช่น วดั โรงเรยีน 

สถานที่ราชการ CI ต้องเท่ากับ 0 อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย (โครงการฯ) 

อย่างเข้มข้น อัตราป่วยในปี พ.ศ. 2542  -  2543 จะลดลงอยู่แล้ว โดยศึกษาจากระบาดวิทยาของ 

โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

 จากการส�ารวจลูกน�้ายุงลาย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หรือผู้แทนทั่วประเทศ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2545 รวม 12 หมู่บ้าน 

ค่า BI อยู่ระหว่าง 129.6  -  242.0 ค่า HI 50.0  -  93.0 ค่า CI 14.57  -  34.4 แต่ละบ้านมีภาชนะเฉลี่ย 

5.89  -  12.42 ภาชนะ

 จากข้อมลูการส�ารวจลกูน�้ายงุลายทั่วประเทศโดยสุม่ตวัอย่าง (น�ามาแสดงเพยีง 40 หมู่บ้าน) 

พบค่า BI อยูร่ะหว่าง 50.0  -  683.3 ค่า HI อยูร่ะหว่าง 41.7  -  100 และค่า CI อยูร่ะหว่าง 7.6  -  41.9 

ความชุกชุมของลูกน�้ายุงลายระดับนี้ โรคไข้เลือดออกสามารถระบาดได้ตลอดทั้งปี แต่ที่ไม่เป็น 

เช่นนั้น เพราะองค์ประกอบของการเกิดโรคไข้เลือดออกซับซ้อนดังได้กล่าวไว้แล้ว





แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และชนบท
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2531
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 ได้มีการศึกษาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายครั้งแรกจากทุกภาคของประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2531 

หลังจากนั้นได้มีผู้ท�าการศึกษาอีกหลายครั้ง ผลจากการศึกษาสอดคล้อง และแตกต่างกันไปบ้าง

แต่ไม่มากนัก ขึ้นอยู่กับจ�านวนบ้านที่ส�ารวจ สถานที่ ระยะเวลา ฤดูกาล และผู้ส�ารวจ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย สัดส่วน (ร้อยละ) ของภาชนะชนิดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล 

  และชนบท ปี พ.ศ. 2531

ชนิดของภาชนะ
ร้อยละของภาชนะ

เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล ชนบท

โอ่งน�้าดื่ม
โอ่งน�้าใช้
โอ่งขนาดใหญ่
ถังซีเมนต์ห้องน�้า
ภาชนะอื่น ๆ
ขาตู้กันมด
ถังเก็บน�้าฝน

20.6
36.3
0.5

16.6
9.8

15.9
0.3

28.9
41.3
0.9
6.4
9.4

12.6
0.5

26.8
35.6
16.2
2.9
9.7
8.1
0.7

รวม 100.0 100.0 100.0

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย สดัส่วน (ร้อยละ) ที่พบลกูน�้ายงุลาย (ยงุลายชอบวางไข่) ในภาชนะชนดิต่าง ๆ 

  ในเขตเทศบาล เขตสขุาภบิาล และชนบท ปี พ.ศ. 2531

ชนิดของภาชนะ
ร้อยละของภาชนะที่พบลูกน�้ายุงลาย

เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล ชนบท

โอ่งน�้าดื่ม
โอ่งน�้าใช้
โอ่งขนาดใหญ่
ถังซีเมนต์ห้องน�้า
ภาชนะอื่น ๆ
ขาตู้กันมด
ถังเก็บน�้าฝน

24.3
40.0
6.7

49.6
38.1
73.5
0.0

24.3
40.0
6.7

49.6
38.1
73.5
0.0

24.1
29.4
6.9

40.6
27.9
50.4
0.0
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ตารางที่ 3 สัดส่วน (ร้อยละ) ของภาชนะและสัดส่วนที่พบลูกน�้ายุงลายในภาชนะชนิดต่าง ๆ 

  (ที่ต้องให้ความสนใจในการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย) ในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล 

  และชนบท ปี พ.ศ. 2531

ชนิดของภาชนะ
ร้อยละของภาชนะ

เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล ชนบท

โอ่งน�้าดื่ม
โอ่งน�้าใช้
โอ่งขนาดใหญ่
ถังซีเมนต์ห้องน�้า
ภาชนะอื่น ๆ
ขาตู้กันมด
ถังเก็บน�้าฝน

20.6
36.3
0.5

16.6
9.8

15.9
0.3

28.9
41.3
0.9
6.4
9.4

12.6
0.5

26.8
35.6
16.2
2.9
9.7
8.1
0.7

รวม 100.0 100.0 100.0

หมายเหตุ เขตสุขาภิบาล ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นเขตเทศบาลชุมชน

 โอ่งน�้าใช้มีความส�าคัญเป็นอันดับแรกทุกพื้นที่ จึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการก�าจัด

ลูกน�้ายุงลาย โอ่งน�้าดื่ม (อาจเปลี่ยนเป็นโอ่งน�้าใช้) ภาชนะขาตู้กันมด ปัจจุบันลดจ�านวนลงมาก

ในเขตเทศบาล เนื่องจากมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ในชนบทที่ห่างไกลอาจจะ 

ยังมีความส�าคัญอยู่ 

 ภาชนะอื่น ๆ ประกอบด้วยภาชนะที่ไม่ได้ระบไุว้ในตาราง เช่น ยางรถยนต์ พลาสตกิ แจกนั 

จานรองกระถางต้นไม้ ที่ใส่น�้าให้สัตว์กิน ไห อ่างล้างเท้า เศษภาชนะแตก เป็นต้น พบลูกน�้า

ยุงลายในยางรถยนต์สัดส่วนสูงมาก แต่จ�านวนยางรถยนต์ในชุมชนมีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบ

กับจ�านวนภาชนะต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น ยางรถยนต์จึงไม่ได้เป็นสาเหตุส�าคัญในการ

ท�าให้โรคไข้เลอืดออกระบาด ภาชนะที่ปิดฝา (โอ่งน�้าดื่ม/โอ่งน�้าใช้) พบลูกน�้ายงุลายร้อยละ 22.05 

ภาชนะที่ไม่มีฝาปิด พบลูกน�้ายุงลายร้อยละ 37.43 แต่จ�านวนลูกน�้ายุงลายในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด

สูงกว่าภาชนะที่ปิดฝามาก 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาไปมาก ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ทันสมัยพอที่จะน�าไปวางแผน 

ได้ถูกต้องทั้งหมด ดังนั้น พื้นที่ควรได้มีการศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้อาจน�าไปวางแผนการก�าจัดลูกน�้ายุงลายได้ระดับหนึ่งในปัจจุบัน
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ความชุกชุมของยุงลายบ้านและลูกน�้ายุงลาย

ตามฤดูกาลในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2532

 ในประเทศไทย ยุงลายบ้านพบประมาณร้อยละ 90  -  95 และยุงลายสวนร้อยละ 5  -  10 

ยกเว้นในภาคใต้ยุงลายสวนอาจสูงถึงร้อยละ 10  -  20 

 ลูกน�้ายุงลายที่พบในภาชนะที่คนท�าขึ้น ทั้งในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และชนบท 

ส่วนใหญ่เป็นลูกน�้ายุงลายบ้านร้อยละ 95  -  97 ที่เหลือเป็นลูกน�้ายุงร�าคาญ ยุงแม่ไก่ (Armigeres) 

และยุงลายสวน ซึ่งพบน้อยมาก ดังนั้น ในการส�ารวจลูกน�้า ถ้าพบลูกน�้าหรือตัวโม่งในภาชนะ 

ใส่น�้า ให้ถือว่าเป็นลูกน�้ายุงลายได้ (แม้จะมีลูกน�้ายุงอื่น ๆ ก็ตาม) เพราะการส�ารวจที่ผิดพลาด 

เล็กน้อยดีกว่าการส�ารวจที่ไม่ได้มีความตั้งใจ

 การส�ารวจความชุกชุมของยุงลายและลูกน�้ายุงลาย (ปี พ.ศ. 2532) ตามฤดูกาล โดยดูจาก 

Breteau Index (ฺBI), Container Index (CI), House Index (HI) และ Female Biting Rate (FBR) 

ในเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล พบว่าดัชนี (Index) ต่าง ๆ ในฤดูฝนสูงกว่าฤดูร้อนและ 

ฤดูหนาวเล็กน้อย แต่ในเขตชนบทดัชนีต่าง ๆ ในฤดูฝนสูงกว่าฤดูร้อนและฤดูหนาวประมาณ 

ร้อยละ 60 ในปีแรก ถ้าไม่มีการควบคุมยุงลายในพื้นที่ดังกล่าว ฤดูฝนจะสูงกว่าฤดูร้อนและ 

ฤดูหนาว ประมาณร้อยละ 80 ในปีที่สอง ดังนั้น การระบาดของโรคไข้เลือดออกจึงมักเกิดขึ้น 

ในช่วงฤดูฝน

 จากการส�ารวจความชุกชุมของลูกน�้ายุงลายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พบความชุกชุม 

(Index) ของลูกน�้ายุงลายสูงมาก พอที่จะท�าให้โรคไข้เลือดออกระบาดได้ตลอดปี ทั้งใน 

เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และชนบท แต่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีก

 ในภาคใต้ของประเทศไทย มีช่วงฝนตกชุก 2 ช่วง แต่การระบาดของโรคไข้เลือดออกมี

ช่วงเดียวเหมือนกับภาคอื่น ๆ จากการส�ารวจความชุกของลูกน�้ายุงลายทั้งช่วงฝนตกชุดแรกและ 

หลัง ค่าดัชนี (Index) ต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าในช่วงฝนตกชุดแรก ประชาชน 

ส่วนใหญ่ได้รับเชื้อและป่วยแล้วในช่วงนั้น ฝนตกช่วงหลังจึงพบผู้ป่วยไม่มากนัก แต่ในปัจจุบัน 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรมีการศึกษาต่อไปเพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรค 

ไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya Fever) ในภาคใต้
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การตัดวงจรยุงลาย

 1. ก�าจัดลูกน�้ายุงลาย

 2. ก�าจัดยุงลาย

 การจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง เป็นการยากที่จะตัดวงจรยุงลายได้ดีในระยะเวลาสั้น ๆ ได้ 

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าก�าจัดลูกน�้ายุงลายให้หมดไป แต่ยุงลายยังไม่ได้ถูกก�าจัด ยุงลายก็จะออกไข่ 

แพร่พันธุ์ได้อีกไม่จบสิ้น หรือถ้าก�าจัดยุงลายอย่างเดียว ลูกน�้ายุงลายก็จะเจริญเติบโตเป็นยุงลาย

เป็นตวัแพร่โรคไข้เลอืดออกอกี ดงันั้น ควรใช้ทั้ง 2 วธิร่ีวมกนั แต่ในการป้องกนัโรคต้องก�าจดัลูกน�้า

ยงุลายก่อนตามด้วยการก�าจดัยงุลายทนัทอีย่างช้าไม่เกนิ 24 ชั่วโมง ในการควบคมุโรค ต้องก�าจดั 

ยุงลายก่อน (เพราะในยุงลายมีเชื้อไวรัสเด็งกี่แล้ว) ตามด้วยการก�าจัดลูกน�้ายุงลายทันที วิธี 

ผสมผสานนี้จะตัดวงจรโรคได้ดีที่สุด โดยไม่ต้องด�าเนินการบ่อยครั้งภายใน 1 ปี แต่ถ้าก�าจัดด้วย 

วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องด�าเนินการหลายครั้งและใช้เวลามากจนไม่มีเวลาไปท�างานอย่างอื่น

อีกเลย

วิธีก�าจัดลูกน�้ายุงลาย (จุดอ่อนในวงจรชีวิตยุงลาย)

 1. สารเคมี (Chemical Control) 

  1.1 ทราย Abate (ทีมีฟอส) ปกติมีอยู่ 5 รูปแบบ

   1) แบบเคลือบเม็ดทราย (มีความเข้มข้นร้อยละ 1) หรือเคลือบหินภูเขาไฟ

   2) แบบน�้า (มีความเข้มข้นสูงต้องน�ามาผสมน�้า)

   3) แบบเม็ดแบน  -  กลม คล้ายเม็ดยาพาราเซททามอล

   4) แบบเคลือบวัตถุลอยน�้า เช่น ไม้ก๊อก ซังข้าวโพดบด

   5) แบบใส่ถุงคล้ายชาส�าเร็จรูป

 น�าทรายอะเบทใส่ลงในน�้าให้มีความเข้มข้นของ Abate  =  1 ในล้านส่วน (1 กรัมต่อน�้า 

10 ลติร) หรอื 20 กรมัต่อน�้า 200 ลติร (10 ป๊ีบ) จะสามารถก�าจดัลกูน�้ายงุลายได้นาน 1  -  3 เดอืน 

ขึ้นกับสภาพของการใช้น�้าและสิ่งสกปรกที่อยู่ในภาชนะ ถ้าจะทดสอบคุณภาพของ Abate ให้น�า 

น�้าที่มีความเข้มข้นของ Abate  =  1 ในล้านส่วนใส่ในแก้วน�้า แล้วใส่ลูกน�้า ๆ จะเริ่มมีอาการ 

ผดิปกตใินช่วงเวลาสั้น ๆ และตายภายใน 24 ชั่วโมง ลกูน�้ายงุลายระยะที่ 1 และ 4 ไม่เหมาะสม 

ที่จะน�ามาทดสอบ
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 ทรายอะเบทในความเข้มข้น  =  1 ในล้านส่วน ไม่เป็นอันตรายต่อคน (ได้รับการรับรอง 

จากองค์การอนามัยโลก เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2516 และมีการใช้ติดต่อจนถึงปัจจุบัน) และ 

สัตว์เลี้ยง ยกเว้นสัตว์ที่มีความอ่อนไหวง่าย เช่น ปลาเงินปลาทอง เป็นต้น

 ถ้าเอาทรายอะเบท 1 เปอร์เซ็นต์ น�้าหนัก 43 กิโลกรัม ใส่ลงในโอ่งน�้าซึ่งมีความจุขนาด 

10 ปีบ (200 ลติร) จะใส่ได้ 2,150 โอ่ง ถ้าให้คนน�้าหนกัตวั 50 กโิลกรมั ดื่มน�้าจนหมด 2,150 โอ่ง 

จะเสียชีวิตร้อยละ 50 (LD50) แสดงให้เห็นว่าสารทีมีฟอสมีความปลอดภัยสูง แต่เมื่อเป็น 

สารเคมีจึงอาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้น ถ้าผู้ใดบริโภคน�้าแล้ว มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือชา 

บริเวณคอ ริมฝีปาก ควรหยุดบริโภค เช่นเดียวกับคนที่มีอาการแพ้อาหารบางชนิด เช่น กุ้ง 

อาหารทะเล หรือเบียร์ เป็นต้น ถ้าบางคนไม่ชอบเพราะกลิ่น วิธีแก้ คือ เมื่อใส่ทรายอะเบท 

แล้วเปิดฝาทิ้งไว้ 1  -  2 วัน กลิ่นของทีมีฟอสจะลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบันที่มีการ 

น�าทรายอะเบทมาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง แต่ไม่เคยได้รับรายงานการเจ็บป่วยจากการ

ใช้ทรายอะเบท เลย ปัจจุบันมี Abate หลายรูปแบบจ�าหน่าย

  1.2 Altosid (Methoprene) Isopsopyl และ Methoxy เป็นต้น กลุม่นี้ไม่แนะน�า เพราะ 

   ไม่เหมาะสมกับยุงลายและมีราคาสูง

 2. วิธีการทางกายภาพ (Mechanical Control)

  2.1 การปิดฝาภาชนะ จะต้องปิดให้มิดชิด และตลอดเวลา จากการศึกษา พบว่า 

   ภาชนะที่มีฝาปิด (ขณะส�ารวจ) พบลูกน�้ายุงลายร้อยละ 22.05 ภาชนะที่ไม่มี 

   ฝาปิด พบลูกน�้ายุงลายร้อยละ 37.43 แต่จ�านวนลูกน�้าในภาชนะที่มีฝาปิดพบ 

   น้อยกว่าภาชนะที่ไม่มีฝาปิด

  2.2 การช้อนลูกน�้าออกจากภาชนะ ซึ่งยุ่งยากและมักไม่มีผู้ปฏิบัติ

  2.3 การคว�่าน�้าหรอืเทน�้าทิ้งในภาชนะทิ้ง เช่นเดยีวกนัไม่ค่อยมผีู้ปฏบิตั ิการเทน�้าทิ้ง 

   ลูกน�้ายุงลายจะไหลไปอยู่ตามแหล่งน�้า/ท่อระบายน�้า ลูกน�้าจะยังมีชีวิตอยู่และ 

   เจริญเติบโตเป็นยุงลายได้ ดังนั้น การเทน�้าทิ้งหรือคว�่าภาชนะต้องท�าในพื้นที่ 

   แห้ง ๆ เท่านั้น

  2.4 ลดการใช้ภาชนะใส่น�้าให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบัน ตามคอนโดมีเนียมต่าง ๆ 

   มีแหล่งน�้ากลาง และใช้ระบบท่อน�้า จะลดจ�านวน แหล่งเพาะพันธุ์ และโรค 

   ไข้เลือดออกได้ แต่บางชุมชนเก่าแก่ยังคงมีปัญหาอยู่



for Prevention and Control of D.H.F

53

Applied Epidem
iology

  2.5 ก�าจัดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่ให้มีน�้าขังเพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ 

   การก�าจัดขยะและกองขยะไม่ใช่การท�าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเหมือนที่ 

   เข้าใจกัน บางพื้นที่ไปพ่นยาฆ่ายุงบริเวณกองขยะ  -  ถังขยะ ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะ 

   เป็นการเข้าใจผิด

  2.6 การเปลี่ยนน�้าทุก ๆ 7 วัน (ตัดวงจรยุงลาย) วิธีการนี้ดูเหมือนดี แต่ประชาชน 

   ไม่นิยมท�ากัน แม้แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  2.7 กับดักลูกน�้ายุงลาย (Larval Trap) สามารถลดลูกน�้ายุงลายได้ระดับหนึ่ง แต่มี 

   ข้อจ�ากัดในการใช้มาก ไม่เหมาะสมที่จะน�ามาใช้

 หมายเหตุ เคยได้ฟังจากข่าวโทรทัศน์ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา บอกว่า นักศึกษาอาชีวะ 

แห่งหนึ่งคิดค้นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเมื่อแช่ไปในน�้า ท�าให้เกิดแรงดัน ๆ จะไปท�าลายลูกน�้าได ้

แต่ข่าวก็เงียบหายไปจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่มีรายงานออกมาอีกเลย

 3. ทางชีวภาพ (Biological Control) เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตท�าลายลูกน�้ายุงลาย เช่น

  3.1 ใช้แบคทีเรีย Vectobac, Larvitar, Larvicos, Bacillus thuringiensis, B. sphaerus 

   หรือเชื้อรา Lagenidium giganteum แต่ราคาแพง ยุ่งยากและซับซ้อน ไม่เหมาะ 

   ที่จะน�ามาใช้ในโครงการ ฯ และเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 มีข่าวทางโทรทัศน ์

   รายงานว่า Brazilian Research Institutes ของประเทศบราซิลค้นพบแบคทีเรีย 

   Wolbachia ซึ่งพบในธรรมชาติร้อยละ 60 สามารถยับยั้งไวรัสในยุง และยับยั้ง 

   การเจริญเติบโตของลูกน�้าได้หลังฟักตัวออกจากไข่ (คงต้องติดตามกันต่อไป)

  3.2 ลูกน�้ายุงยักษ์ (Toxorhynchites) ก�าจัด (กิน) ลูกน�้าได้วันละ 10  -  15 ตัว 

   แต่การเพาะเลี้ยงลูกน�้ายุงยักษ์ส�าเร็จยากมาก และพบตามธรรมชาติน้อยมาก

  3.3 ลูกแมลงปอ ก�าจัดลูกน�้าได้ แต่ต้องหามาใส่บ่อย ๆ และหายากในเขตเมือง

  3.4 ปลากนิลกูน�้า ต้องใช้ปลาขนาดเลก็กนิลกูน�้าเท่านั้น เช่น ปลากดั ปลาหวัตะกั่ว 

   ปลากริม เป็นต้น ปลาหางนกยูงที่มีหางสวยงามปัจจุบันไม่กินลูกน�้าแล้ว 

   ต้องใช้ปลากินลูกน�้า (บางคนเรียกปลาหางนกยูงเหมือนกัน) ที่อาศัยอยู่ตาม 

   ท่อระบายหรือแหล่งน�้าสกปรก ตามใต้ถุนบ้าน ในแหล่งเสื่อมโทรม ปลาพวกนี้ 

   ก�าจดัลกูน�้าได้ดมีาก แต่เหมาะกบัลูกน�้ายงุร�าคาญ ซึ่งอยูใ่นแหล่งที่ปลาอาศยัอยู่
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  3.5 มวนน�้า หรือเรียกว่า หมัดน�้า เมื่อ 10 ปีก ่อนมีรายงานข่าวจาก CNN 

   ประโคมข่าวว่า ประเทศเวียดนามพบมวนน�้าชนิดหนึ่งสามารถก�าจัดลูกน�้า 

   ยุงลายได้ อาจจะน�ามาใช้ควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ในอนาคต แต่ความจริง 

   มวนน�้าชนิดนี้ก�าจัดลูกน�้าได้ แต่ก�าจัดได้เพียงวันละ 1  -  2 ตัวเท่านั้น

 4. รังสี  -  ฮอร์โมน (Radio action Invincible Hormone, Novaluron) กลุ่มนี้ 

ท�าให้ลูกน�้ายุงเป็นหมันได้และท�าให้ลูกน�้าไม่ลอกคราบจึงไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นยุงได้ วิธีนี้ 

ดูเหมือนจะดี แต่วิธีการยุ่งยาก ซับซ้อนและราคาแพงเกินกว่าจะน�ามาใช้ในโครงการ ฯ ได้

สรุป

 การก�าจัดหรือควบคุมลูกน�้ายุงลายวิธีที่ได้ผลมากที่สุด และมีความเป็นไปได้สูง คือ 

ทรายอะเบท (ทีมีฟอส) แต่จะต้องมีจ�านวนมากพอกับจ�านวนภาชนะอย่างน้อย ร้อยละ 70 

ตลอดปี (4 ครั้ง) หลังจากทรายอะเบทสิ้นสุดลิขสิทธิ์ประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา มีผู้ผลิต 

ทมีฟีอสหลายรายน�าเข้ามาไปขายในท้องตลาด บางผลติภณัฑ์มฤีทธิ์พอที่ก�าจดัลกูน�้ายงุลาย

ได้ บางชนดิ (ปลอม) ไม่สามารถก�าจดัได้เลย ดงันั้น ผู้ที่จะซื้อผลติภณัฑ์เหล่านี้มาใช้ จ�าเป็น

ต้องทดลองให้แน่ใจเสียก่อน มิเช่นนั้น จะเสียทรัพย์และเสียเวลา

 ส่วนวิธีอื่น ๆ เหมาะที่จะน�ามาใช้เสริมในกรณีที่ประชาชนบางครอบครัวไม่ยอมรับ 

ทรายอะเบท เพราะท�าให้น�้ามีกลิ่น ดังนั้นการก�าจัดลูกน�้ายุงลายที่ดีที่สุด คือการผสมผสาน 

ระหว่างสารเคมี ชีวภาพ และทางกายภาพ แต่ถ้าจะใช้ทีมีฟอสเพียงอย่างเดียวค่าใช้จ่าย 

ในการจัดซื้อต้องใช้เงินมหาศาล ใน 1 ปี สมมุติว่าทั่วประเทศมี 20 ล้านหลังคาเรือน 

แต่ละบ้านมี 6 ภาชนะ ใช้ทรายอะเบทภาชนะละ 10 กรัม ปีละ 4 ครั้ง ทรายอะเบท 

กิโลกรัมละ 150 บาท จะต้องใช้เงินมากกว่า 700 ล้านบาทต่อปี และส�ารองอีกร้อยละ 10 

คงต้องใช้เงิน 800 ล้านบาทต่อปี จึงจะควบคุมลูกน�้าได้ระดับหนึ่งเท่านั้น
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ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 ในอดีตที่ผ่านมา การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านถูกน�ามาแนะน�าให้ประชาชนใช้ในการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามกระแสสื่อมักจะชื่นชมและพูดถึงภูมิปัญญาชาวบ้านเสมอ ซึ่งเป็น

เรื่องดีในกรณีอื่น ๆ แต่ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกมักจะไม่ประสบผลส�าเร็จ เพราะไม่

เป็นวิทยาศาสตร์ เช่น

 1. สมุนไพรหลาย ๆ ชนิด ก�าจัดลูกน�้ายุงลายไม่ได้ มีเพียงตะไคร้หอม หรือพืชบางชนิด

แต่ต้องน�ามาสกัดน�้ามันทาผิวหนัง เพื่อป้องกันยุงลายมากัดเท่านั้น แต่ฆ่าลูกน�้ายุงลายไม่ได้ ขิง 

ข่า กระเพรา โหระพา และมะกรูดน�ามาผลิตเป็นยาป้องกันยุงกัดได้แต่ก�าจัดลูกน�้าไม่ได้

 2. เกลอืแกง น�ามาใส่ภาชนะให้น�้ามคีวามเคม็สูง สามารถก�าจดัลูกน�้ายงุลายได้แต่เหมาะ

กับภาชนะขนาดเล็ก เช่น จานรองขาตู้กันมด เป็นต้น 

 3. ปนูแดงกนิกบัหมาก น�ามาเผาไฟหรอืไม่เผาไฟ ขนาดเท่าหวัแม่มอืใส่ลงในภาชนะใส่น�้า

ไม่สามารถท�าให้ลกูน�้า/ตวัโม่งตายได้ เพราะปนูแดงขนาดนั้นเมื่อใส่แล้วไม่ท�าให้น�้ามคีวามเป็นด่าง

เพิ่มมากขึ้นพอที่ลูกน�้าจะตายได้ จะต้องใส่ปูนแดง 1  -  3 กิโลกรัมจึงอาจจะมีผล น�้าส้มสายชูหรือ

ผงซักฟอกก็ไม่เหมาะสมกับการน�ามาใช้ในภาชนะใส่น�้าเช่นกัน ยกเว้นขาตู้กันมด

 4. ก�ามะถนัไม่ได้ผลเช่นเดยีวกนั พบลูกน�้าบ่อย ๆ ในภาชนะที่มก้ีอนก�ามะถนัอยูก้่นภาชนะ

 5. เหล็กเผาไฟใส่ลงไปในภาชนะ ไม่ได้เพิ่มความร้อนของน�้าจนลูกน�้าตายได้

 6. วิธี “ 3 ป. 4 ป. หรือ 5 ป. ” เป็นวิธีการที่ดี แต่ประชาชนไม่นิยมแม้แต่เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 

 7. วธิกีารอื่น ๆ เช่น น�ากล่องกระดาษหรอืป๊ีบ เจาะรไูปวางตามมมุมดื เพื่อให้ยงุลายบ้าน

เข้าพักอาศัย แล้วน�าไปตากแดด ยุงลายจะตายแต่ความจริงยุงที่ชอบไปพักนั้น เป็นยุงร�าคาญ

สรุป

 อย่าหวังใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ยกเว้นปลา 

กินลูกน�้าเท่านั้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะหาปลามาใช้เป็นจ�านวนมากและน�ามาใช้อย่าง

สม�่าเสมอ
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การก�าจัดลูกน�้ายุงลายให้ได้ผลดี

 1. เลือกวิธีที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัด ใช้เวลาน้อยไม่บ่อยครั้ง เหมาะสมกับ

สถานที่และชนิดของภาชนะ

 2. ความครอบคลุมของบ้าน/ภาชนะ ต้องด�าเนินการทุกบ้าน ทุกภาชนะ ทั้งในและ 

นอกบ้าน ตามเวลาที่ก�าหนดไว้

 3. ความถี่ของการก�าจัดและสม�่าเสมอ ต้องถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสม

 4. ต้องด�าเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่มกราคม  -  มีนาคม ช่วงนี้เป็น 

ช่วงเวลาทองที่จะป้องกันโรค เนื่องจากมีผู ้ป่วยน้อย การหมุนเวียนของเชื้อเด็งกี่ในพื้นที่ต�่า 

ความชุกชุมของลูกน�้ายุงลายน้อย ถ้าด�าเนินการในช่วงนี้ได้ การระบาดในช่วงฤดูฝนจะไม่รุนแรง 

ปัจจบุนัผู้เกี่ยวข้องมกัจะไปควบคมุโรคหลงัจากการระบาดแล้ว จงึไม่สามารถหยดุยั้งได้ง่าย ท�าให้

มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก

 5. ความละเอียดรอบคอบ ต้องตรวจทุกบ้าน/ ทุกภาชนะ ตามเวลาที่ก�าหนดไว้และต้อง 

ก�าจัดลูกน�้าทันทีที่พบ ด้วยวิธีที่เหมาะสมดังกล่าวมาแล้ว ถ้าหวังผลสูง ควรใส่ทรายอะเบท 

ทกุภาชนะที่พบในบ้าน/นอกบ้าน แม้ว่าจะมลูีกน�้าหรอืไม่มลูีกน�้า มนี�้าหรอืไม่มนี�้าในภาชนะกต็าม

 6. ต้องมีความตั้งใจสูงในการปฏิบัติงาน

 7. การให้สขุศกึษาประชาสมัพนัธ์ล่วงหน้า และช่วงมกีารระบาด ต้องสม�่าเสมอ ทั่วถงึ และ

เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

 8. เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีความรู ้เรื่องการก�าจัดลูกน�้าและยุงลายอย่างถูกต้องและ 

เหมาะสม

 9. ต้องใช้สารเคม ี (ทรายอะเบท) ในปรมิาณที่ถกูต้อง (ใส่ทรายอะเบทตามปรมิาณความจ ุ

ของภาชนะ) และตามก�าหนดเวลาที่วางแผนไว้

 10. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรปรึกษาผู้มีความรู้และประสบการณ์ กรณีที่ไม่มั่นใจ

การก�าจัดยุงลาย (จุดอ่อนในวงจรชีวิตยุงลาย)

 1. ใช้สารเคมี โดยการพ่น

  1.1 เครื่องพ่นหมอกควัน การพ่นที่ถูกวิธี ต้องปิดประตู  -  หน้าต่างบ้านให้มิดชิดแล้ว 

   พ่นหมอกควันจนทึบมองไม่เห็นอะไรในระยะ 1 เมตร แล้วปิดประตูทิ้งไว้ 

   ประมาณ 10  -  15 นาที จึงจะได้ผลดี ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสารเคมีด้วย ต้องพ่น 

   เฉพาะภายในบ้านเท่านั้น ไม่จ�าเป็นต้องพ่นหมอกควนันอกบ้าน เพราะยงุลายบ้าน 
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   ส่วนใหญ่อยู ่ในบ้าน จะออกมานอกบ้านกรณีที่จะวางไข่หรือหากินเลือด 

   ถ้าไม่มีคน  -  สัตว์อยู่ในบ้าน) ยุงลายสวน ก�าจัดยากด้วยเหตุผลหลายประการ 

   ถ้าควบคุมยุงลายบ้านได้ดีแล้ว การระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่น่าจะเกิดขึ้น

  1.2 เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) มี 3 แบบ คือ

   1.2.1 เครื่องพ่นสะพายหลัง (เครื่องยนต์) เป็นเครื่องพ่นที่เหมาะสมกับ 

    โครงการฯ ด้วยเหตุผลหลายประการ และพ่นได้ทุกเวลาที่ต้องการ 

    ขนาดของเม็ดน�้ายาควรอยู่ระหว่าง 30  -  70 ไมครอน ถ้าขนาดเล็กกว่านั้น 

    ไม่ดี เพราะเม็ดยาระเหิดและลมพัดปลิวไปได้ง่าย

   1.2.2 เครื่องพ่น เครื่องยนต์ที่ใช้มอืหิ้ว พ่นได้ระยะ 2  -  4 เมตร เหมาะสมส�าหรบั 

    พ่นพืชผักไม่แนะน�ามาใช้ในการควบคุมโรค เพราะผู้พ่นอาจจะได้รับ 

    สารเคมีเต็มที่ ท�าให้เจ็บป่วยได้ รวมทั้งใช้เวลามาก

   1.2.3 เครื่องพ่นขนาดใหญ่ตดิตั้งบนรถบรรทกุขนาดเลก็ เครื่องพ่นชนดินี้ไม่เหมาะ 

    กับการควบคุมยุงลายแต่เหมาะกับเมลงศัตรูพืช หรือยุงบางชนิด เช่น 

    ยงุพาหะโรค ไข้สมองอกัเสบ เครื่องพ่นชนดินี้ราคาแพง ใช้ได้ในสถานที่กว้าง 

    น�้ายาเข้าบ้านได้น้อย ต้องก�าหนดเวลาพ่น (เฉพาะเวลาเช้าและเย็นขณะ 

    ไม่ร้อนและไม่มีลม) สารเคมีราคาแพง เพราะต้องใช้ชนิดเข้มข้น และม ี

    องค์ประกอบอื่น ๆ อีกมาก

  1.3 กระป๋องสเปรย์ ที่มีขายตามท้องตลาด เหมาะส�าหรับบ้านส่วนตัวอาจสะดวก 

   แต่ค่าใช้จ่ายสูง ไม่ควรน�ามาใช้ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในวงกว้าง 

   ยกเว้น ไม่มีวิธีอื่น ๆ อีกแล้ว

 2. ที่ดักยุงไฟฟ้า สามารถน�ามาก�าจัดยุงลายได้ แต่ต้องเลือกชนิดที่ผ่านการทดสอบแล้ว

 3. ไม้ตยีงุใช้ถ่านไฟฉาย ลกัษณะคล้ายไม้แบดมนิตนั เป็นการก�าจดัยงุลายขณะที่ยงุลาย 

ออกหากินโดยยุงลายบินวนรอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งได้ผลดีแต่อาจเป็นอันตรายแก่เด็กได้ จึงต้อง

พิจารณาให้เหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว
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ทีมพ่นสารเคมีก�าจัดยุงลาย ควรประกอบด้วย

 1. พนักงานขับรถยนต์และประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

 2. หวัหน้าทมีพ่นสารเคมี จะต้องเป็นผูท้ี่มคีวามรูใ้นเรื่องเครื่องพ่น วธิกีารพ่น สารเคมทีี่ใช้ 

  ระยะเวลา รวมทั้งต้องมีความรู้เรื่องยุงลายเป็นอย่างดี คอยแก้ไขปัญหาขณะออกไป 

  พ่นสารเคมี และอธิบายให้กับประชาชนในพื้นที่นั้น

 3. พนักงานพ่นสารเคมี ต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการพ่นมาอย่างถูกต้อง และด�าเนินการ 

  ตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 4. ผูช่้วยพนกังานพ่นสารเคม ีต้องได้รบัการฝึกอบรมวธิกีารพ่นเหมอืนกบัพนกังานพ่นสารเคม ี

  ท�าหน้าที่แทนพนักงานพ่นบางเวลา และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมไว้ตลอดเวลา

สาเหตุที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ได้ผล (ในอดีต)

 1. ด้านบริหาร

    -   มีการสั่งการทุกระดับ แต่ไม่มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

    -   ไม่มศีนูย์สั่งการ (Focal Point) หรอื War Room เพื่อวางแผนงานและงบประมาณ

    -   ขาดแคลนบุคลากร สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมโรค

 2. ด้านวิชาการ

    -   หลงทาง 

   # การเลือกพื้นที่เสี่ยงสูง  -  ต�่า

   # การเน้นโรงเรียนมากเกินไป ละเลยชุมชน
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   # แหล่งเพาะพันธุ์ เน้นภาชนะอื่น ๆ ซึ่งมีจ�านวนน้อยแต่ละเลยส่วนใหญ่

   # ใช้เครื่องพ่นหมอกควันเป็นหลักและพ่นผิดวิธี

   # เลือกวิธีก�าจัดลูกน�้าเพียงอย่างเดียว

   # เน้นการควบคุมโรค ละเลยการป้องกันโรคล่วงหน้า

    -   เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค ทุกระดับ

สาเหตุที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ได้ผล (ปัจจุบัน)

 1. เครื่องพ่นไม่เหมาะสม น�้ายาพ่นไม่มีประสิทธิภาพ และพ่นไม่ถูกวิธี

 2. ขาดแคลนเครื่องพ่น  -  สารเคมีก�าจัดลูกน�้า  -  งบประมาณ (ควรศึกษาชนิดของเครื่องพ่น 

  และสารเคมีฆ่าแมลง)

 3. รายงานโรคล่าช้า ควบคุมโรคช้า

 4. รายงานโรคเป็นโรคอื่น ๆ เช่น PUO, Viral Infection เป็นต้น หรือปกปิดข้อมูล 

  ผู้เกี่ยวข้องจึงไม่ได้ควบคุมโรค

 5. ที่อยู่ผู้ป่วยไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หาบ้านผู้ป่วยไม่พบ จึงไม่ได้ควบคุมโรค

 6. ลดความชุกชุมของยุงลายไม่ได้ต�่าสุดและไม่ถาวร

 7. ขนาดของปัญหาใหญ่และกว้างขวาง

 8. ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป

 9. ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้อง

 10. ส่วนใหญ่ใช้วิธีควบคุมโรค ไม่ป้องกันโรคล่วงหน้า (ก่อนการระบาด)

 11. ลดแหล่งโรค (การหมุนเวียนของไวรัส) ไม่ได้ 

 12. ท�าไม่จริง ผู้เกี่ยวข้องมีปัญหามาก

มาตรการควบคุมยุงลาย

 1. ต้องมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างจริงจัง

 2. ต้องมีเสนาธิการ (Focal Point) หรือ War Room ระดับจังหวัด อ�าเภอ เพื่อพยากรณ์ 

  วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดหาสารเคมีวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณให้เพียงพอ

 4. การป้องกันโรคให้ประชาชนมีส่วนร่วม การควบคุมโรค เจ้าหน้าที่เป็นแกน

 5. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า และ 
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  รายงานผู้ป่วย หรือผู้ป่วยสงสัยทุกราย

 6. เลือกใช้สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสม

 7. ให้วิธีผสมผสาน ควรมีสารเคมีที่มีคุณภาพก�าจัดลูกน�้ายุงลายและก�าจัดยุงไม่น้อยกว่า 

  ร้อยละ 70 

 8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องการควบคุมยุงลายทุกระดับ

 9. ต้องก�าจัดลูกน�้ายุงลายอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

 10. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องมีความจริงใจและตั้งใจในการป้องกันและควบคุมโรค

เสนาธิการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและห้องประชุมการป้องกันควบคุมโรค 

(War Room)

 การป้องกนัโรคมคีวามส�าคญัไม่น้อยกว่าการควบคมุโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาทอง 

(มกราคม  -  เมษายน) เป็นช่วงที่พบผู้ป่วย ความชุกชุมยุงลาย และการหมุนเวียนของไวรัสเด็งกี่ 

ในชุมชนน้อย ดังนั้นการป้องกันโรคล่วงหน้าในช่วงนี้จึงเป็นหัวใจในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

 จังหวัดควรมีเสนาธิการอย่างน้อยในระดับจังหวัด และระดับอ�าเภอ (รวมถึง War Room) 

ซึ่งต้องมคีวามรูด้้านระบาดวทิยาของโรคไข้เลอืดออก การป้องกนัและควบคมุโรคระดบัผู้เชี่ยวชาญ/ 

ผู้ช�านาญการพิเศษ ในการวางแผนล่วงหน้า นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 เกณฑ์การประเมิน War Room ซึ่งตั้งตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่อยากเห็นและเป็นไป 

ส่วนใหญ่เป็นการประเมนิกจิกรรม และการแต่งตั้งกรรมการเป็นหลกั แต่มกัจะไม่ได้ประเมนิผลลพัธ์ 

ที่ได้จากการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น มักจะพบว่าจังหวัด/อ�าเภอมี War Room ผ่านเกณฑ ์

ที่ก�าหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ เพราะส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าส่วนกลางจะประเมินด้านใดอยู ่แล้ว 

จึงจัดเตรียมเกณฑ์ไว้ตามเกณฑ์ที่ผู ้บริหารก�าหนดไว้ แต่การป้องกันและควบคุมโรคไม่ได้ 

ให้ความส�าคัญดังนั้นการประเมินผลจะต้องดูผลลัพธ์ เช่น ความชุกชุมของลูกน�้ายุงลายก่อน 

และหลังการป้องกันและควบคุมโรค จ�านวนผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วย

 การประเมินผลจะต้องประเมินตั้งแต่ส่วนกลาง ระดับ สคร. จังหวัด อ�าเภอ และอาจลงลึก 

ถึงระดับหมู่บ้านด้วยโดยการสุ่มตรวจ 



ท�าไมต้องใช้ระบาดวิทยาในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก
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ลักษณะการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

 ในแต่ละปีแม้ว่าจะมีการระบาดรุนแรง หรือไม่รุนแรงแตกต่างกันไป แต่โรคไม่ได้เกิด 

ทุกหมู่บ้าน เช่น ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วย 233 ต่อประชากรแสนคน 

มีหมู่บ้านที่เกิดโรคร้อยละ 44 จังหวัดนครสวรรค์ อัตราป่วย 474 ต่อประชากรแสนคน มีหมู่บ้าน

ที่เกดิโรคร้อยละ 64 จงัหวดักระบี่ อตัราป่วย 327 ต่อประชากรแสนคน มหีมูบ้่านที่เกดิโรคร้อยละ 

69 แต่ในปี พ.ศ. 2543 อตัราป่วย 40 ต่อประชากรแสนคน มหีมูบ้่านที่เกดิโรคร้อยละ 13 เป็นต้น

 การป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลอืดออก ในแต่ละปีจะต้องใช้งบประมาณสงูมาก ขาดแคลนทั้ง 

บคุลากร เวลา วสัดอุปุกรณ์ไม่เพยีงพอ และโรคไม่ได้เกดิทกุหมูบ้่าน ดงันั้น จงึควรใช้ระบาดวทิยา 

ของโรคไข้เลอืดออกเป็นแนวทางในการป้องกนัและควบคมุโรคล่วงหน้า (จะลดจ�านวนผูป่้วยได้มาก) 

โดยใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค มาพยากรณ์การระบาดในภาพรวมของระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

อ�าเภอ ต�าบล และหมูบ้่าน เมื่อไดพ้ื้นที่เสี่ยงแล้วจดัท�าแผนด�าเนนิการต่อไป กรณทีี่การพยากรณ์

อาจผดิพลาดได้ ควรใช้ทมี SRRT ด�าเนนิการควบคมุโรค (นอกแผน) ในหมูบ้่านที่พบผูป่้วยได้ทนัที

การพยากรณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

 การพยากรณ์ที่ได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริง ต้องใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

(DF, DHF, DSS) แต่ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน การพยากรณ์อาจผิดพลาดได้ ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง 

สามารถน�ามาพยากรณ์ได้ตั้งแต่ระดบัประเทศ จงัหวดั อ�าเภอ ต�าบล และหมูบ้่าน ซึ่งแต่ละระดบั 

รูปแบบการระบาดอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละพื้นที่ และในแต่ละปี

วิธีพยากรณ์การระบาดระยะไกล

 ส่วนกลางจะพยากรณ์ได้มีต้องใช้ข้อมูลระดับประเทศ อย่างน้อย 10 ปี ถ้าได้ 20 ปี ยิ่งด ี

จะพบแนวโน้มการระบาดว่ามีลักษณะอย่างใด อาจจะมีลักษณะปีเว้นปี ปีเว้นสองปี หรือสองป ี

เว้นสองปี เป็นต้น

 เมื่อได้ทราบลักษณะการระบาดในปัจจุบันแล้ว ก็สามารถพยากรณ์การระบาดระยะไกล 

ได้ว่าโรคไข้เลอืดออกจะระบาดในปีใด ท�าให้มเีวลาเตรยีมตวัป้องกนัควบคมุโรคได้แต่เนิ่น ๆ แต่ถ้า 

ปีใดพยากรณ์ว่าโรคจะไม่ระบาด ส่วนกลางควรต้องจดัหาวสัด ุ -  อปุกรณ์เตรยีมพร้อมส�าหรบัปีต่อไป 

ที่อาจจะมีการระบาด
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 ในระดับจังหวัดเช่นเดียวกัน ต้องใช้ข้อมูลระดับจังหวัดเหมือนระดับประเทศ แต่ลักษณะ 

การระบาดส่วนใหญ่สอดคล้องกบัระดบัประเทศ อาจแตกต่างได้ในบางจงัหวดั เช่น ภาพรวมของ 

ประเทศจะระบาดรุนแรงใน ปี พ.ศ. 2558 แต่บางจังหวัดอาจจะไม่ระบาดรุนแรงก็ได้

 ในระดบัอ�าเภอ ต�าบล และหมูบ้่าน กอ็าจแตกต่างกบัภาพรวมของจงัหวดัได้เช่นกนั เพราะ 

เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก องค์ประกอบแตกต่างกับพื้นที่ขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงควรใช้ข้อมูลการเฝ้าระวัง 

ของแต่ละพื้นที่นั้นน�ามา พยากรณ์การระบาดในแต่ละปีล่วงหน้าได้ 1  -  2 ปี

วิธีการพยากรณ์การระบาดระยะใกล้

 ถ้าพบว่าเดือนมกราคม  -  เมษายน มีผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี พยากรณ์ได้ว่ามีโอกาส

สูงที่โรคจะระบาดในปีนั้น แต่ต้องระวังด้วยว่าผู้ป่วยที่สูงนั้นเกิดจากการระบาดต่อเนื่องจากปีก่อน

หรือไม่ ถ้าจ�านวนผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีก่อนจนถึงเดือนพฤษภาคม พยากรณ์ว่า 

จะมกีารระบาดในปีนั้นแน่นอน ต้องรบีท�าการก�าจดัลูกน�้าและยงุลายทนัท ีแต่ถ้าในเดอืนเมษายน  - 

มถินุายน จ�านวนผู้ป่วยลดลงจากเดอืนมกราคม  -  กมุภาพนัธ์ แสดงว่าปีนั้นการระบาดจะไม่รนุแรง

 การพยากรณ์การระบาดล่วงหน้าระยะไกลและระยะใกล้ จะต้องใช้ข้อมลูเฝ้าระวงัของผู้ป่วย 

DF, DHF และ DSS รวมกันอย่างครบถ้วน และต่อเนื่องกันอย่างน้อย 10  -  20 ปี ถ้าข้อมูลถูก 

บิดเบือนการพยากรณ์อาจผิดพลาดได้

พื้นที่เส่ียงการระบาดของโรคไข้เลือดออก สูงเรียงตามล�าดับ

 ล�าดับที่ 1 หมู่บ้านที่ไม่เคยเกดิโรคตดิต่อกนั 3  -  5 ปีก่อน แต่อยู่ใกล้กบัหมู่บ้านที่เคยเกดิโรค 

   เมื่อ 1  -  3 ปี ที่ผ่านมา

 ล�าดับที่ 2 หมู่บ้านที่ไม่เคยเกิดโรคติดต่อกัน 3  -  5 ปีก่อน แต่เป็นชุมชนหนาแน่น

 ล�าดับที่ 3 หมู่บ้านที่เป็นชุมทาง มีการคมนาคมสะดวก และประชาชนเดินทางบ่อย ๆ

 ล�าดับที่ 4 หมู่บ้านที่มีความชุกชุมของยุงลายสูง (หมู่บ้านในประเทศไทยมีความชุกชุมของ 

   ยุงลายทุกหมู่บ้าน)

 ล�าดับที่ 5 หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยหรือมีการระบาดในปีก่อน หรือหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยติดต่อกัน 3 ปี

 แนวทางปฏิบัติ การป้องกันโรคช่วงเดือนมกราคม  -  เมษายนของทุกปี ก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 

เรยีงตามล�าดบัความเสี่ยง ถ้าแรงงาน งบประมาณ วสัด ุ -  อปุกรณ์ไม่เพยีงพอ ไม่จ�าเป็นต้องด�าเนนิ

การทั้ง 5 ล�าดบักไ็ด้ แต่ถ้าทกุอย่างพร้อมกด็�าเนนิการได้ทกุล�าดบั ในพื้นที่อาจพยากรณ์ผดิพลาด 

โรคไประบาดในพื้นที่อื่น ควรใช้ทีม SRRT ด�าเนินการควบคุมโรคทันที
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วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกในอดีต  -  ปัจจุบัน

 1. ก�าจัดลูกน�้ายุงลายด้วยวิธีการต่าง ๆ

 2. ก�าจัดยุงลายด้วยวิธีการต่าง ๆ 

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกในอนาคต

 ได้มีการคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคนานกว่า 30 ปี โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล แต่ยังไม่สามารถน�ามาใช้ป้องกันโรคได้

 ในปี พ.ศ. 2544 มีการประชุมที่โฮจิมินท์ซิตี้ (ไซ่ง่อน) โดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของโลก 

สรุปว่าในปี พ.ศ. 2549 จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกใช้ในประเทศยากจนที่มีผู้ป่วยโรค 

ไข้เลือดออก แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2558 ได้รับข่าว (อย่าง

ไม่เป็นทางการ) ว่า มีบริษัทหนึ่งผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกส�าเร็จแล้ว จะต้องฉีดวัคซีน

รวม 3 เข็ม (Dose) เข็มละประมาณ 3,000 บาท ประสิทธิภาพ (Efficacy) ของวัคซีนประมาณ 

ร้อยละ 70

 อย่างไรก็ตามการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ยังคงต้องใช้วิธีก�าจัดลูกน�้าและยุงลาย 

เช่นเดิม เพราะนอกจากจะลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังลดการเกิดโรคไข้ปวดข้อ 

ยุงลาย (โรคนี้ส่วนใหญ่เคยระบาดรุนแรงในจังหวัดภาคใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2551  -  2553) ปัจจุบัน 

ยังพบผู ้ป ่วยประปรายโรคไข้ Zika ไวรัส ซึ่งก�าลังระบาดในขณะนี้ และอาจลดการเกิด 

โรคไข้เหลืองได้ ถ้ามีการน�าเชื้อโรคไข้เหลืองเข้ามาในประเทศไทย

ขั้นตอนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ 
Zika ไวรัส

 ช่วงเดือนมกราคม  -  เมษายน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย เพราะเป็น

ช่วงที่มีผู้ป่วย ความชุกชุมของยุงลาย และไวรัสเด็งกี่ที่อยู่ในพื้นที่มีน้อย

 กิจกรรมการป้องกันโรค (มกราคม  -  เมษายน)

 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย และผู้ต้องสงสัย ให้มีการรายงานและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

ครบถ้วนและทันเวลา

 2. ใหส้ขุศกึษาประชาสมัพนัธ์ ตามสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างถกูต้อง และทั่วถงึ 

ล่วงหน้า

 3. ก�าจัดลูกน�้ายุงลาย ตามด้วยก�าจัดยุงลายทันที (อย่างช้าไม่เกิน 2 วัน) และลดแหล่ง 

เพาะพันธุ์ให้เหลือน้อยที่สุด
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 4. เฝ้าระวงัผูป่้วย เมื่อพบผูป่้วย จะต้องรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคมุโรคอย่างช้า

ไม่เกนิ 24 ชั่วโมง เพื่อออกไปก�าจดัยงุลายทนัท ีตามด้วยการก�าจดัลูกน�้า (อย่างช้าไม่เกนิ 2 วนั) 

และลดแหล่งเพาะพันธุ์ ในช่วงนี้เมื่อพบผู้ป่วยรายแรก ๆ (ดังกล่าวมาแล้ว) และต้องสอบสวนโรค

เพื่อหาแหล่งแพร่โรคให้ได้

กิจกรรมการควบคุมโรค (พฤษภาคม  -  ธันวาคม)

 1. เฝ้าระวงัผูป่้วย เมื่อพบผูป่้วย จะต้องรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคมุโรคอย่างช้า

ไม่เกนิ 24 ชั่วโมง เพื่อออกไปก�าจดัยงุลายทนัท ีตามด้วยการก�าจดัลูกน�้า (อย่างช้าไม่เกนิ 2 วนั) 

และลดแหล่งเพาะพันธุ ์ในช่วงนี้ แต่ไม่ต้องสอบสวนโรคอีกแล้ว ใช้เวลานี้ไปควบคุมโรคจะ 

เหมาะสมกว่า

 2. ท�าแผนที่บ้านผู้ป่วย และหมู่บ้านผู้ป่วย เพื่อดูทิศทางการระบาด เมื่อได้ทิศทางแล้ว 

ต้องออกไปป้องกันโรคล่วงหน้าในพื้นที่ที่คาดว่าโรคก�าลังจะระบาดไปทิศทางนั้น

ความเห็นส่วนตัวในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

 ความง่าย เพยีงแต่ก�าจดัลกูน�้าในภาชนะทั้งในและนอกบ้านเท่านั้น ง่ายกว่า การก�าจดัลกูน�้า 

ยุงก้นปล่องและลูกน�้ายุงร�าคาญที่เป็นพาหะโรคมาลาเรียและไข้สมองอักเสบ

 ความยาก ต้องก�าจัดลูกน�้าตั้งแต่ระดับจังหวัด (77) ทุกอ�าเภอ ทุกต�าบล ทุกหมู่บ้าน 

ทุกบ้านทุกภาชนะ และต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน

เท่าที่ควร

 ควรเชิญ นักมนุษยวิทยา นักสังคมศาสตร์ นักจิตวิทยา มาประชุมปรึกษาหารือว่าต้อง 

ท�าอย่างไร ประชาชนจึงจะให้ความร่วมมือในการก�าจัดยุงลาย เพราะขณะนี้เป็นพาหะของโรค 

ไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้ซิกาไวรัส ควรท�าการศึกษาวิจัยเรื่องสารเคมีก�าจัด 

ยุงลาย และเครื่องพ่นชนิดต่าง ๆ ที่มีจ�าหน่ายตามท้องตลาดขณะนี้ว่าชนิดใดเหมาะสมมากที่สุด

มิติใหม่ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

“รู้ให้จริง  -  ท�าให้จริง”
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