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หวัขอ้ 

• ความรู้เก่ียวกบัโรคซิกา ความส าคญัของโรค และสถานการณ์โรค 

 

• แนวทางเฝ้าระวงัโรคซกิา 

 

• แนวทางสอบสวนควบคมุโรคซิกา 



• ค้นพบครัง้แรกในลงิ Rhesus ในป่า Zika ประเทศยกูนัดา ในปี พ.ศ. 2490 
จากการทดลองของหน่วยวิจยัการแพทย์ทหารสหรัฐ 

• เป็น Flavivirus ในกลุม่ Spondweni virus group (cross 

reaction with other Flavivirus i.e. dengue) 

• มียงุลายเป็นแมลงน าโรค เช่น  Aedes - Aedes aegypti, Aedes 
albopictus, Aedes africanus,  

 possible Mansonia and culex spp. 

• ระยะฟักตวัเฉลี่ย 4 - 7 วนั (น้อยท่ีสดุ 3 วนั นานท่ีสดุ 12 วนั) ในคน และ 10 
วนั ในยงุ  

• ปัจจบุนัพบการระบาดในสามทวีป ได้แก่ทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกา 

Zika virus 
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สถานการณ์ Microcephaly ในประเทศบราซิล 

US CDC คาดประมาณการเกิด 
microcephaly = 1-13% 
ของหญิงท้องท่ีติดเชือ้ซกิา 



Molecular Seq of Zika virus in South East Asia 
and Latin America 







Zika fever in Yap Islands, 2007 

Source : Mark R. Duffy et al. Zika Virus Outbreak on Yap Island, Federated States of 

Micronesia. N Engl J Med 2009;360:2536-43   



ลกัษณะทางคลนิิกของผู้ป่วยซิกา  
(ข้อมูลจากการวจิัยในหญิงตั้งครรภ์ทีป่ระเทศบราซิล 58-59) 



ลกัษณะทางคลนิิกของผู้ป่วยซิกา  
(ข้อมูลจากการวจิัยในหญิงตั้งครรภ์ทีป่ระเทศบราซิล 58-59) 



อาการของผู้ป่วยที่ตรวจพบซิกาเทยีบกบักลุ่มที่ตรวจไม่พบ  
(ข้อมูลจากการวจิัยในหญิงตั้งครรภ์ทีป่ระเทศบราซิล 58-59) 



อาการของผู้ป่วยทีต่รวจพบซิกาเทยีบกบักลุ่มทีต่รวจไม่พบ  
(ข้อมูลจากการวจิัยในหญงิตั้งครรภ์ทีป่ระเทศบราซิล 58-59) 



อาการผิดปกติท่ีพบในทารก 



Fenton growth 
chart for 

premature babies  

WHO Child Growth 
Standard : 3rd percentile 
of HC in full term by age 

Wk.   Boys   Girls 
0        32.1     31.7 
2   33.7     33.1 
4     34.9     34.2 
6     35.9      35.0 
8     36.7     35.7 
10        37.4     36.4 
12        38.0      36.9 
13            38.3     37.2 

Use INTERGROWTH-21 for known 
GA in full term > 37 wk 



Zika virus affected to fetus and infant 

Virus in the fetus brain CT Brain in microcephaly 



Clinical and 
Imaging Findings 
in an Infant With 

Zika 
Embryopathy 

 
Culjat M. Clin Infect Dis. 2016 Sep 15;63(6):805-11. 

Photograph of the 

side head (A) 

shows severe 

microcephaly with 

occipital keel-like 

prominence, and 

normally 

developed face. 

Craniogram (B) 

and 3D computed 

tomography 

volumetric 

reformat of the 

calvarium (C) also 

show collapse of 

the calvarium with 

extensive overlap 

of the calvarial 

bones. Note the 

skin rugae (*) on 
the craniogram 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Culjat M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27193747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marko+Culjat.+2016


Microcephaly has been linked 
with other problems 

 

• Seizures 

• Developmental delay 

• Intellectual disability  

• Problems with movement and balance 

• Feeding problems: difficulty swallowing 

• Hearing loss 

• Vision problems 

 



Number of reported cases of microcephaly* in full-term newborns following 
laboratory-confirmed Zika virus transmission — Pernambuco, Paraíba, and 

Bahia states, Brazil, 2015  

MMWR, US CDC 



Congenital Zika virus syndrome in Brazil: a case series of the 
first 1501 live births with complete investigation 

Lancet. 2016 Aug 27;388(10047):891-7. 

• Rashes in the third trimester of pregnancy were associated 
with brain abnormalities despite normal sized heads. ผืน่ในไตรมาสที่ 
3 มักมีสมองทารกผดิปรกต ิแม้ขนาดศีรษะจะปรกต ิ
 

• 1/5 of definite or probable cases presented head 
circumferences in the normal range (> –2 SD by IG-21) ทารกที่ยนืยนั
ว่าเป็น CZS อาจมีขนาดศีรษะปรกต ิ
 

• 1/3 of definite and probable cases there was no history of a 
rash during pregnancy ไม่มีประวตัป่ิวยในแม่ถงึ 1/3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27372398


การพบความผดิปกติของทารกในครรภ์จากการตรวจอลัตราซาวน์ในแม่ที่ติดเช้ือไวรัสซิกา 
กระจายตามอายุครรภ์  

Rio de Janeiro — Preliminary Report 

Brasil P. NEJM 2016. 



แปลผลการตรวจทางห้องปฏบิัติการของ plasma ปัสสาวะ และ/หรือน า้ไขสันหลงัของทารกเพือ่ วนิิจฉัยการติดเช้ือไวรัสซิกาแต่
ก าเนิด (Congenital Zika virus infection) 

ผลการตรวจของทารก การแปลผล 
RT-PCR 

(serum,urine,  CSF) 

IgM 

Positive  Positive or 

Negative 

Confirmed congenital Zika virus infection  

Negative Positive Probable congenital Zika virus infection  
Negative Negative Negative for congenital Zika virus infection 

- ถ้า RT-PCR ให้ผลบวกจะช่วย confirmed Zika virus infection แต่ถ้าผล RT-PCR เป็นลบไม่สามารถ exclude 

Zika virus infection ได้ 

- การตรวจภูมิคุ้มกันชนิด IgM ของเชือ้ไวรัสซกิา (ZIKV IgM) มีโอกาสสูงมากที่จะให้ผลบวกปลอม เน่ืองจากสามารถเกดิ 

cross-reactivity กับเชือ้ไวรัสเดงกีทัง้ 4 ชนิด และเชือ้ไวรัสในกลุ่ม Flavivirus ได้ เช่น เชือ้ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ไวรัส

ไข้เหลือง เชือ้ไวรัสเวสต์ไนล์ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการตดิเชือ้แบบทตุยิภูมิ (secondary flavivirus infection) แต่ในกลุ่ม

ทารกแรกเกดิ สามารถใช้การตรวจภูมิคุ้มกันชนิด IgM ได้ เน่ืองจากโอกาสที่จะพบผลบวกปลอมดังกล่าวค่อนข้างน้อย เพราะ

ทารกมีโอกาสตดิเชือ้ Flavivirus อ่ืนๆ มาก่อนน้อยมาก  



แนวทางปฏบิัตปิระเทศไทยต่อทารกที่สงสัยว่าตดิเชือ้ซก้ิา 

• การดูแลทารกในครรภ์ 

– ท า ultrasound เพื่อดู microcephaly หรือ intracranial calcification ครัง้แรกที่พบ ในหญิงตัง้ครรภ์ท่ีสงสยั/
ยืนยนัว่าติดเชือ้ไวรัสซิกา 

– Fetal Surveillance ติดตาม serial ultrasound biometry ทกุ 4 สปัดาห์ ในกรณีท่ีพบความผิดปกติ ให้พิจารณา
ปรึกษาทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญตามความเหมาะสม 

 

• การดูแลรักษาทารกที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการตดิเชือ้ไวรัสซิกาตัง้แต่ในครรภ์ 

– ตรวจร่างกายและตดิตามพฒันาการอย่างไกล้ชดิ ท า ultrasound ศีรษะ ตรวจตา และการได้ยนิก่อนอายุ 1 
เดือน และควรตรวจการได้ยนิซ า้เม่ืออายุ 4-6 เดือนหากครัง้แรกปรกต ิ

– หากพบความผิดปรกต ิให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญทันท ีรักษาสหสาขา 

– ทารกสามารถกินนมแม่ได้ 
 





ปัจจยัเส่ียง และอาการของ GBS 



อตัราการเกิด GBS ในโรคซิกา 

• การระบาดในประเทศ French Polynesia พบวา่ 66% ของประชากรติดเชือ้ซิกา  

• อบุตัิการณ์ (Incidence) ของการเกิดกิลแลง บาร์เรประมาณ 0.24 cases ต่อประชากร
ท่ีติดเชือ้ 1000 ราย = 24/ 100,000 ราย (ในสถานการณ์ทัว่ไปพบกิลแลง บาร์เร
ประมาณ 1-2/100,000 ราย) 

• การศกึษาแบบ case–control study ใน French Polynesia พบความสมัพนัธ์
อย่างสงูระหวา่งการเกิดกิลแลง บาร์เรและการติดเชือ้ซิกา (odds ratio >34) 



ความรุนแรงและการตอบสนองต่อการรักษา 

• การรักษาด้วย IVIG จะได้ผลดีกวา่ใน placebo 
• ต้องให้ใน 10-14 วนัแรกหลงัเร่ิมมีอาการอ่อนแรง และคา่รักษามีราคาแพง 

(อยา่งน้อยประมาณ 240,000 บาท) 
• ถึงแม้ได้ IVIG แล้ว อาการยงัคงเพิ่มขึน้เร่ือยๆระยะหนึ่ง และอาจต้องใส่

เคร่ืองช่วยหายใจ 
• ใน GBS ทัว่ๆไป การตอบสนองตอ่ IVIG ประมาณ 2 ใน 3 ราย แตใ่น

โรคซิกา มีแนวโน้มวา่การตอบสนองจะน้อยกวา่นี ้
• ในสถานการณ์ท่ีได้รับการรักษาอยา่งดีท่ีสดุ อตัราตายยงัมีถึง 5% 



ระยะเวลาทีต่รวจพบเช้ือ Zika virus ในแต่ละส่วนของร่างกาย  

เลือด : 5 – 7 วนั 

น า้ลาย : 5 – 7 วนั 

ปัสสาวะ : < 30 วนั 

น า้อสุจ ิ: อาจนานกว่า 6 เดือน 

น า้ไขสันหลัง : ในช่วงแรกของผู้ ท่ีมีอาการ meningoencephalitis 

น า้คร ่า : ถึงคลอด 

ทารกตายในครรภ์ : พบในการผ่าศพทารก  

น า้นมแม่ : ติดเชือ้ในช่วงคลอด 



สถานการณ์ในประเทศไทย 



 
การตรวจพบโรคตดิเชือ้ไวรัสซกิา ในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2555-2558 



ผูป่้วยยนืยนัรายสปัดาห์โรคติดเช้ือไวรัสซิกา ตั้งแต่ 1 ม.ค. 
– 23 ก.ย. 59 
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อาการและอาการแสดงของผูป่้วยติดเช้ือยนืยนัไวรัสซิกา 1 
ม.ค. - 23 ก.ย. 59 
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แนวทางการเฝ้าระวังโรคซิกา  
(8 สิงหาคม 2559) 



นิยามผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) 



ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

• กลุม่ก้อน หมายถึง พบผู้ ป่วยท่ีมาด้วยอาการ ผ่ืน + 1 หรือ ไข้ + 2 อาการ  
ตัง้แต ่2 รายขึน้ไปใน 2 สปัดาห์ ในหมู่บ้าน ชมุชน โรงเรียน หรือท่ีท างาน
เดียวกนั หรือท ากิจกรรมในสถานท่ีเดียวกนั 
 

• ในกรณีท่ีผู้ ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ในกลุม่หญิงตัง้ครรภ์ และ
กลุม่ผู้ ป่วยทัว่ไป หากทราบสาเหตขุองการป่วยท่ีได้รับการยืนยนัจาก
ห้องปฏิบตักิาร ไม่ต้องด าเนินการตามแนวทาง PUI ในระบบเฝ้าระวงัโรค
ตดิเชือ้ไวรัสซิกา (ยกเว้น โรคในกลุม่Flavivirus เช่น Dengue 
fever)  



แนวทางการเกบ็ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสซิกา 



อุปกรณ์ในการเกบ็ตวัอยา่ง 
Plasma (พลาสมา) ให้เจาะเลือดใสห่ลอด EDTA ประมาณ 5 มิลลิลิตร ป่ันแยกเอาน า้เหลือง
พลาสมา ใสห่ลอดพลาสติกเลก็  

หลอด EDTA (ฝามว่ง) ใช้ส าหรับเก็บเลือดสง่ตรวจ 

Urine เก็บตวัอย่างปัสสาวะ ไม่ต ่ากว่า 30 มิลลิลิตร บรรจใุนกระปกุพลาสติกสะอาด หรือปลอด
เชือ้ ปิดฝาให้แน่น และ sealed ขอบฝาด้วยพาราฟฟิน ใสถ่งุซิปลอ็ก อีก 2 ชัน้ แยกเป็นรายบคุคล 
ติดฉลากช่ือ-สกลุ อาย ุชนิดตวัอย่างและวนัท่ีเก็บตวัอย่าง  

ควรใช้กระปกุปลอดเชือ้แบบฝาเกลียวเพ่ือป้องกนัตวัอย่างหก
ระหว่างน าสง่ห้องปฏิบตัิการ 



การเกบ็และส่งตัวอย่างผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI 

อ าเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน 

• เก็บตวัอย่าง แยกตวัอย่างเป็น 2 ชดุ  

 

• สง่ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ชดุ  
 

• สง่ส านกัระบาดฯอีก 1 ชดุ โดยสนร.จะสง่ไปตรวจท่ี
ห้องปฏิบตัิการเครือข่าย (ท่ีใช้การตรวจคนละวิธีกบั
กรมวิทย์ฯ) ตามความเหมาะสม*  

 

• เก็บตวัอย่างเพียง 1 ชดุ  

 

• ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

• ส านกัระบาดวิทยาจะพิจารณาสง่ห้องปฏิบตัิการ
อ่ืนๆ เมื่อเห็นว่าปริมาณตวัอย่างสง่ตรวจต่อวนัมาก
เกินศกัยภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีจะ
สามารถตรวจให้เสร็จในเวลาท่ีก าหนด  

 

อ าเภอที่พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 



การน าส่งตัวอย่าง 

• เม่ือเก็บ Plasma, Urine หรือ Saliva สง่ตรวจ ให้น าหลอดบรรจุ
ตวัอยา่งใสถ่งุพลาสติก แช่ในกระติกท่ีมี ice pack หรือน า้แข็ง  

 

• กรณีท่ีมีตวัอยา่งจากผู้ ป่วยหลายราย ให้แยกถงุพลาสตกิ 1 ถงุ ตอ่ 1 
ราย สง่พร้อมใบน าสง่ท่ีกรอกข้อความอยา่งชดัเจน ภายใน 24 ชัว่โมง  



ขั้นตอนก่อนการส่งตัวอย่าง  
และค่าใช้จ่ายในการตรวจวนิิจฉัย 

• กอ่นสง่ตัวอยา่งตรวจหาเชือ้ Zika virus ไปยังศนูยว์ทิยาศาสตร์
การแพทย ์ใหส้สจ.แจง้ไปยังส านักงานควบคมุป้องกนัโรคที่
รับผดิชอบจังหวัดนัน้ๆโดยมเีอกสารดังนี ้
– ส าหรับทกุตวัอยา่งท่ีสง่ตรวจ -> ใบทะเบียนสง่แลป 
– ส าหรับผู้ ท่ีมีอาการเข้าเกณฑ์ PUI -> แบบสอบสวนโรค, ใบสง่ตวัอยา่งของศนูย์วิทย์ฯ/ กรมวิทย์ฯ (แยกรายคน) 

 
• สคร.ตรวจสอบวา่เขา้ตามนยิาม PUI หรอืเกณฑส์อบสวนโรคกรณีอืน่ๆ

หรอืไม ่เชน่ หญงิทอ้ง คนในครอบครัว ถา้เขา้ไดใ้หอ้อกเลขหนังสอื
ในใบน าสง่ตัวอยา่งฯ 
 

• ส านักระบาดวทิยาจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการตรวจหาเชือ้ Zika 
virus ในกรณีทีผ่า่นการตรวจสอบจากสคร.แลว้วา่เขา้ตามเกณฑต์า่งๆ
ของการสอบสวนโรค 

 



ทะเบียนใบน าส่งตวัอยา่งฯ 



ใบน าสง่ตวัอยา่งส าหรับโรคตดิเชือ้ไวรัสซกิา 



การเกบ็ตวัอยา่งซ ้ าในผูท่ี้พบเช้ือ 

• ในหญิงตัง้ครรภ์ท่ีเป็นผู้ ป่วยยืนยนั หรือผู้ติดเชือ้ไม่แสดงอาการ ให้เก็บ
ตวัอยา่งซ า้ทกุสปัดาห์ในชนิด specimen ท่ีให้ผลบวก จนกวา่จะไม่
พบเชือ้ 

• ในกรณีท่ีพบเชือ้เป็นเวลานานกวา่เดือน เช่น การพบเชือ้ในเลือดใน
หญิงตัง้ครรภ์บางราย เปลี่ยนเป็นเก็บทกุสองสปัดาห์ 



นยิามผูป่้วยโรคซกิา* 

ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ท่ีไม่ได้เก็บตวัอย่างส่งตรวจหรือเก็บในเวลาท่ีไม่
เหมาะสม ร่วมกบัมีวนัเร่ิมป่วย ภายใน 2 สปัดาห์ ก่อนหรือหลงั วนัเร่ิมป่วยของผู้ ป่วยยืนยนั และอยู่ในหมู่บ้าน ชมุชน โรงเรียน หรือท่ี
ท างานเดียวกนั หรือท ากิจกรรมในสถานท่ีเดียวกนั 

ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  หรือผู้ ท่ีมีอาการไข้ หรือ ผ่ืน ท่ีมีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการยืนยนัพบสารพนัธุกรรมของเชือ้ไวรัสซกิาในเลือด หรือในปัสสาวะ หรือสารคดัหลัง่ในร่างกาย โดยวิธี PCR  

ส าหรับกรณีทารกท่ีมีศีรษะเล็กผิดปกติ  ต้องตรวจพบภมูิคุ้มกนัท่ีจ าเพาะต่อเชือ้ไวรัสซกิา (ZIKV IgM) หรือมี seroconversion 

ของ Zika virus IgG 

ผู้ที่ตดิเชือ้ไม่แสดงอาการ (Asymptomatic infection) หรือผู้ตดิเชือ้อาการไม่จ าเพาะ (Infection with 
unclassified symptoms) หมายถึง ผู้สมัผสัหรือหญิงตัง้ครรภ์ท่ีไม่แสดงอาการป่วย หรือแสดงอาการเล็กน้อย แต่ยงัไม่ครบตาม
เกณฑ์ของนิยามผู้ ป่วยยืนยนั และมีผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการยืนยนัพบสารพนัธุกรรมของเชือ้ไวรัสซกิา ในเลือด หรือ ในปัสสาวะ หรือ 
สารคดัหลัง่ในร่างกาย โดยวิธี PCR  

* กรณี PUI ยงัไม่นบัว่าเป็นผู้ ป่วยซกิา 



 แนวทางการสอบสวน และควบคุมโรคซกิา  
(8 สิงหาคม 2559) 



เงือ่นไขการออกสอบสวนและควบคุมโรคซิกา 

1. ระดับต าบลและอ าเภอ 

ในกรณีพบผู้ ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  จนถึง ผู้ ป่วย
ยืนยนั (Confirmed case) 

2. ระดับจังหวัด 

ในกรณีพบผู้ ป่วยสงสยั (Suspected case) ผู้ ป่วยยืนยนั 
(Confirmed case) หรือผู้ ท่ีตดิเชือ้ไมแ่สดงอาการ 

(Asymptomatic infection) ในจงัหวดั โดยร่วมลง
สอบสวนและควบคมุโรค จนกวา่จะสิน้สดุการระบาด 

3. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค และ ศูนย์ควบคุม
โรคตดิต่อน าโดยแมลง 

ในกรณีพบผู้ ป่วยยืนยนั (Confirmed case) หรือผู้ ท่ีตดิ
เชือ้ไมแ่สดงอาการ (Asymptomatic infection) ใน
จงัหวดัท่ีไมเ่คยพบผู้ ป่วย และในอ าเภอใหมข่องจงัหวดัเดมิ   

 

4. ส านักระบาดวิทยา และ ส านักโรคตดิต่อน าโดย
แมลง 

ในกรณีพบผู้ ป่วยยืนยนั (Confirmed case) หรือผู้ ท่ีตดิ
เชือ้ไมแ่สดงอาการ (Asymptomatic infection) ใน
จงัหวดัท่ีไมเ่คยพบผู้ ป่วย  สว่นกรณีท่ีพบผู้ตดิเชือ้ไวรัสซิกา ใน
อ าเภอใหมข่องจงัหวดัเดมิ ให้พิจารณาเป็นรายกรณี  

 



การส้ินสุดการระบาด  

• ไมพ่บผู้ติดเชือ้รายใหมน่บัจากวนัพบผู้ ป่วยรายสดุท้ายของอ าเภอ ครบ 28 วนั 
โดยแยกเป็น  
– กรณีที่ผู้ป่วยรายสุดท้ายเป็นผู้ที่มีผลตรวจพบเชือ้ (คือ ผู้ป่วยยืนยัน และผู้ตดิเชือ้ที่

ไม่แสดงอาการ) ให้นบัจากวนัท่ีได้รับผลตรวจในครัง้แรกแทนวนัพบผู้ ป่วย  

– กรณีที่ผู้ป่วยรายสุดท้ายเป็นผู้ป่วยสงสัย (ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีอาการเข้าได้กบั PUI และอยู่ใน
พืน้ท่ีเดียวกบัผู้ ป่วยยืนยนั แต่ไม่ได้เก็บตวัอย่างสง่ตรวจ) ให้นบัจากวนัแรกท่ีพบผู้ ป่วย 

 



ส่ิงทีต้่องด าเนินการทันทีเมือ่พบผู้ป่วยยนืยนั ผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ทีต่ดิเช้ือไม่แสดง
อาการ จากเช้ือไวรัสซิกา (1) 

• สมัภาษณ์ผูป่้วยตามแบบสอบสวนโรคซกิา โดยเนน้
ประวัตเิดนิทางของผูป่้วยทัง้กอ่นและหลังป่วย โดยรวม
ถงึการเดนิทางในชวีติประจ าวัน เชน่ รา้นขายของช า
ประจ าหมูบ่า้น บา้นญาตสินทิ  

 

• เก็บตวัอยา่งผูส้มัผัส 

– ทกุคนในครอบครัว  

– หญงิตัง้ครรภใ์นหมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ 

– ผูท้ีม่อีาการเขา้เกณฑส์อบสวนโรคทีอ่าศยัในหมูบ่า้นหรอืชมุชน
เดยีวกบัผูป่้วย 

 



ส่ิงทีต้่องด าเนินการทันทีเมือ่พบผู้ป่วยยนืยนั ผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ทีต่ดิเช้ือไม่แสดง
อาการ จากเช้ือไวรัสซิกา (2) 

• ประสานทมีควบคุมโรคในการส ารวจและก าจัดลูกน า้ รวมทัง้ยุงตัวแก่ในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่  รวมถงึพืน้ที่อ่ืนๆที่ผู้ป่วยเดนิทางไปเป็นประจ าภายหลังจากเร่ิมมี
อาการป่วย โดยเฉพาะในระยะ 5 วันแรกหลังเร่ิมป่วย 
– การส ารวจและก าจัดลูกน า้ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ รวมทัง้ที่ท างานหรือโรงเรียน ควรใช้

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นหลักในการด าเนินการ โดยระดมเจ้าหน้าที่ (ร่วมกับอสม.)จากพืน้ที่อื่นๆ 
มาร่วมด าเนินการ 

– การพ่นสารเคมีเพื่อก าจัดยุงตัวแก่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ ในระยะแรกของแต่ละอ าเภอ 
ควรขอให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมป้องกันโรคน าโดยแมลงที่รับผิดชอบพืน้ที่นัน้ๆเป็นผู้ด าเนินการ
ร่วมกับทีมพ่นสารเคมีฯของพืน้ที่  



• Activate EOC:  จดัการเรือ่งก าลงัคนใหเ้พยีงพอ + จดัระบบงาน 

 

• จดัให้มีการทบทวนความรู้ 
– ทบทวนทกัษะการส ารวจและก าจดัลกูน า้ยงุลายของเจ้าหน้าท่ีและอสม.ในพืน้ท่ี โดยทีม

จากเขตหรือสว่นกลาง ซึง่สามารถท าได้ขณะที่ท างานร่วมกนั 

– อบรมทีมพ่นสารเคมีก าจดัยงุในพืน้ท่ีซึง่มกัจะได้ท าหลงัจากสปัดาห์แรก เน่ืองจากช่วงแรก
เน้นการควบคมุโรคในพืน้ท่ีอย่างรวดเร็ว ร่วมกบัการจดัระบบต่างๆ 

 

ส่ิงทีต้่องด าเนินการทนัทเีมือ่พบผู้ป่วยยนืยนั ผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ทีต่ดิเช้ือไม่แสดง
อาการ จากเช้ือไวรัสซิกา (3) 



*   กรณีเขตเทศบาลใหใ้ชร้ศัม ี100 เมตร 
**  ในกรณีทีป่ระเมนิวา่นา่จะมกีารระบาดเป็นวงกวา้งในพืน้ทีม่าแลว้ระยะหนึง่กอ่นพบผูป่้วยรายแรก พจิารณาเก็บเลอืดหญงิต ัง้ครรภ์
ในหมูบ่า้นหรอืต าบลเดยีวกบัผูป่้วยยนืยนัสง่ตรวจทุกราย เนือ่งจากหญงิต ัง้ครรภบ์างรายอาจพบเชือ้ในเลอืด แตไ่มพ่บในปสัสาวะ 
โดยทีส่ามารถพบเชือ้ในเลอืดไดเ้ป็นเวลานาน และยงัสามารถแพรเ่ชือ้ไดต้ลอด 

 

การค้นหาผู้ป่วยเพิม่เตมิ และการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 



การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิารตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 





เก่ียวกบั EOC 

• พืน้ท่ีหลกัคือระดบัอ าเภอ สว่นระดบัจงัหวดัอาจไม่ต้องมีครบทกุกลอ่ง 
และถ้าสามารถร่วมท างานเป็นทีมเดียวกบัอ าเภอได้จะยิ่งดี 

• สคร. ควรเป็นพี่เลีย้ง (โดยเฉพาะทีมสอบสวน/ส ารวจลกูน า้ และทีม
ข้อมลู) และช่วยประเมินการท างานของกลองตา่งๆในกรณีท่ีการระบาด
ยืดเยือ้เกิน 1 เดือน 

• ให้ความส าคญักบัการประชมุเตรียมงานและแลกเปลี่ยนข้อมลูในแตล่ะ
วนั (ไม่สามารถแทนได้ด้วย Line) 



ทีมในโรงพยาบาล 

• สื่อสารนิยามผู้ ป่วย PUI ในทกุแผนกท่ีเก่ียวข้อง 
• จดัระบบการแจ้งPUI ให้แก่ผู้ประสานงาน และจดัทีมสอบสวนโรคใน
รพ. 

• ท าระบบจดัเก็บและสง่ตอ่ให้ทีมข้อมลู 
• ในกรณีท่ีเจอผป.รายแรกๆในพืน้ท่ีท่ีผู้ ป่วยจ านวนน้อย เน้นการหาผู้ ป่วย
รายใหมใ่ห้มากท่ีสดุ (รวมรพ.สต. คลินิก/รพ.เอกชน) 
– เพ่ือดวูา่มีอยูใ่นพืน้ท่ีมาก่อนหรือไม่ 
– ดกูารกระจายของพืน้ท่ี 



การด าเนินงานในหญิงตั้งครรภ ์ 
(ทีมในโรงพยาบาล) 

• วตัถปุระสงค์ของการเก็บตวัอยา่งในหญิงตัง้ครรภ์  
– ค้นหาผู้ติดเชือ้ในพืน้ท่ีต าบลตา่งๆของอ าเภอที่พบผู้ ป่วย 

 
• ข้อจ ากดั 

– ไมส่ามารถตรวจหาเชือ้ได้ทกุราย โดยเฉพาะพืน้ท่ีเมืองใหญ่ -> ปรับเป็นเก็บตวัอย่างเฉพาะผู้ฝาก
ครรภ์ครัง้แรก 

– ไมส่ามารถตรวจได้หลายครัง้ในทกุคน   
 

• เน้นการให้ความรู้ในการป้องกนัตวัเองในกรณีท่ียงัไมต่ิดเชือ้ (ทัง้ในรายท่ีได้และไม่ได้รับการ
ตรวจแลป) 
– ใช้ยาทากนัยงุ (สมนุไพร) ตลอดระยะเวลาการตัง้ครรภ์ 
– ท าพืน้ท่ีบ้านและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดลกูน า้ยงุลาย 
– ให้สามีใช้ถงุยางอนามยัในกรณีที่มีเพศสมัพนัธ์ขณะภรรยาตัง้ครรภ์ 

 



ทีมสอบสวนและคน้หาผูป่้วยเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี (1) 

• บรูณาการกบัทีมส ารวจและก าจดัลกูน า้ 
• ขนาดท่ีเหมาะสมไมเ่กิน 3-4 คน/ทีม 
• ก่อนลงพืน้ท่ี 

– เตรียมชดุอปุกรณ์และแบบฟอร์มส าหรับแต่ละทีม 
– แบง่หน้าท่ีแต่ละคนในทีม 
– ซกัซ้อมการแบง่พืน้ที่ให้เข้าใจตรงกนั โดยเฉพาะกรณีพืน้ที่ท่ีไมม่ีแผนท่ีบ้าน 
– เตรียมวิธีการแจ้งกลบั เช่น เบอร์โทรผู้ รับผิดชอบท่ีรพ.สต. หรือการแจ้งอสม. ในกรณีท่ีมีผู้ ป่วยรายใหมใ่นบ้าน

นัน้ๆ ในระยะ 28 วนั นบัจากวนัเร่ิมควบคมุโรค 
• การสื่อสารกบัประชาชน 

– ควรเตรียมพืน้ที่ให้ประชาชนรับรู้ลว่งหน้าว่าจะมีทีมส ารวจลกูน า้มาเดินตามบ้าน 
– สามารถบอกได้ว่ามีผู้ ป่วยซิกาในพืน้ที่ แต่ไมต้่องบอกจ านวน และอย่าระบวุ่าเป็นใคร 
– ระหว่างท่ีเข้าส ารวจตามบ้าน ควรแจ้งให้ประชาชนเตรียมใจลว่งหน้าว่าจะมีการส ารวจซ า้อีกก่ีครัง้ ประมาณ

วนัไหนบ้าง 



ทีมสอบสวนและคน้หาผูป่้วยเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี (2) 

• ควรมีการสรุปผลการส ารวจและปัญหาอปุสรรคท่ีพบของแตล่ะทีมก่อน
ออกจากพืน้ท่ีเพื่อน ามาเข้าท่ีประชมุใหญ่ 

• หากเป็นไปได้ควรใช้ทีมหลกัเป็นคนเดมิในแตล่ะวนั สว่นลกูทีมควรมี
การสลบับ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหวา่งกนั 

• มกัต้องมีการเก็บตกงานในรอบเยน็ส าหรับบ้านท่ีเข้าไมไ่ด้ในตอน
กลางวนั อยา่งน้อยก็รอบแรกของการลงพืน้ท่ี 



เตรียมชุดอุปกรณ์และแบบฟอร์ม  
(ทีมสอบสวนฯในพ้ืนท่ี) 

• แบบส ารวจลกูน า้ (ที่บรูณาการกบัการค้นหา PUI) 
• แบบสอบสวนโรค 
• อปุกรณ์เก็บตวัอยา่ง (กระปกุฉ่ีแบบฝาเกลียว, พาราฟฟิน กระดาษ label ช่ือผป., ถงุมือ, ถงุซิปล็อค 2 ขนาด, ถงุใสข่ยะตดิเชือ้, 

ถงุ/กระตกิใสต่วัอยา่งท่ีเก็บเสร็จแล้ว, หากเป็นไปได้อาจรวมถึงอปุกรณ์เก็บเลือด) 

• อปุกรณ์ส ารวจและก าจดัลกูน า้ 
– ไฟฉาย 
– ทรายทีมีฟอส 
– แนวทางการค านวณขนาดทรายฯ 

• ยาทากนัยงุส าหรับแจกผู้ที่มีอาการไข้ หรือ PUI 
• ข้อมลูติดตอ่ส าหรับแจ้งกลบัในกรณีที่เร่ิมมีอาการไข้ หรือผ่ืนในระยะเฝ้าระวงั รวมถงึ

ค าแนะน า และแผนการท างานตอ่เน่ือง 



• แจกยาทากนัยงุและพน่ก าจดัยงุตวัแก่ 
– ในผู้ ป่วย  

– ผู้ ท่ีมีผ่ืนอาการเข้าเกณฑ์ PUI ในระหวา่งรอผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

– ผู้ ท่ีมีอาการไข้ในหมูบ้่าน/ชมุชน หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ป่วย ในระหวา่ง
รอสงัเกตอาการวา่จะเข้านิยามฯหรือไม่ 

• การจดัระบบเพ่ือติดตามผู้สมัผสั (อสม?) และหญิงตัง้ครรภ์ในระยะท่ีอยู่
ระหวา่งการควบคมุโรค 

การป้องกนัการแพร่เช้ือในผูป่้วย 
และการเฝ้าระวงัเชิงรุก (ทีมสอบสวนฯในพื้นท่ี) 



การคน้หาผูป่้วย PUI ยอ้นหลงัในโรงพยาบาล/ รพ.สต.ในพ้ืนท่ี (ทีมสอบสวนฯใน
พื้นท่ี) 

ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาล 1 เดือน โดยค้นหาจากรหัส ICD-10 ดังนี ้

  A90  Dengue Fever 

  B05  Measles 

  B06  Rubella 

  B09  Viral Unspecified 

  U06.9  Zika Fever 

  R21  Maculopapular Rash 

  Q02  Microcephaly 

 

• เพ่ือด ูworkload ในการด าเนินการไปข้างหน้าของพืน้ท่ี 
• เพ่ือเก็บตวัอย่างปัสสาวะ ในรายท่ีมีไข้ ร่วมกบัผ่ืน ท่ีมีวนัเร่ิมป่วยไม่เกิน 2 สปัดาห์ย้อนหลงันบัจากวนัทบทวนเวชระเบียน 

• ในกรณีท่ีมีผู้ เข้าเกณฑ์จ านวนมาก เน้นผู้ใหญ่ท่ีไข้ ออกผ่ืน  
• กรณีท่ีมีผู้ เข้าเกณฑ์น้อย เก็บทัง้เด็กและผู้ใหญ่ 

• หากพบว่ามีผู้ ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้กบัซกิาชดัเจน แต่อยู่เกิน 2 สปัดาห์ ควรเก็บตวัอย่างด้วย  



ทีมควบคุมโรค (1) 

• การก าจดัลกูน า้  
– ใช้สารเคมีเป็นหลกั (ใช้วิธีการแบบ mass treatment คือใสท่รายทีมีฟอสในทกุ

ภาชนะที่มีน า้) ร่วมกบัวิธีอ่ืนๆตามความจ าเป็น  
– ในช่วงแรกของการควบคมุโรค ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของทรายฯ (อย่างง่ายคือดวู่า

ใสแ่ล้วลกูน า้ตายเกือบหมดใน 1 ชัว่โมง) 
– หากพบวา่ทรายฯมีปัญหา ให้เปลี่ยนไปให้ทรายย่ีห้อเดียวกบัศตม. เน่ืองจากผ่านการ

ทดสอบคณุภาพมาแล้ว 
– ให้แน่ใจวา่ทีมงานรู้วิธีค านวณขนาดทรายในแต่ละภาชนะ (ค านวณตามปริมาตรภาชนะ) 
– กรณีท่ีใช้การคว ่าภาชนะ เหมาะกบัภาชนะท่ีไม่ได้ใช้แล้ว ถ้าพบวา่ยงัต้องใช้อยู่ ต้องอธิบาย

เจ้าของบ้านวา่ให้ท ายงัไงต่อ 
– การเทลกูน า้ทิง้ ต้องไม่เทใกล้ครูะบายน า้ 
– ควรให้เจ้าของบ้านและอสม.มีสว่นร่วม 

 



ลงพืน้ที่เชิงรุก 



• การพน่สารเคมีก าจดัยงุตวัแก่ 
– ใช้แบบสะพายหลงัในจดุท่ีส าคญั เช่น รัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ ป่วยยืนยนั หรือ 

PUI หรือที่ที่ผู้ ป่วยเดินทางไปบอ่ยๆหลงัเร่ิมมีอาการ 
– กรณีพ่นหมอกควนัต้องปิดประตหูน้าตา่งก่อนพน่ 
– ให้มีการประชมุวางแผนร่วมกนั ระหวา่งทีมพ่นและทีมสอบสวน/ข้อมลู 

• เน้นการพ่นรัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ ป่วยยืนยนั และที่ๆไปบ่อยหลงัเกิดอาการป่วย 
• หากมีเวลาเพ่ิมเติม ไปพ่นท่ีบ้านผู้ ป่วย PUI 

• ล าดบัถดัมาคือบ้านที่มีลกูน า้ชกุชมุ   

ปัญหาท่ีพบบ่อย และตอ้งเนน้ส าหรับทีมควบคุมโรค (2) 



เป้าหมายการควบคมุโรค (1) 

ด าเนินการควบคมุโรคให้ได้ใน 14 วนั นัน่คือ เมื่อนบัไป 14 วนัหลงัพบผู้ ป่วยท่ี
ได้รับรายงานรายแรก (นบัจากวนัท่ีได้รับผลตรวจยืนยนั) จะต้องไมพ่บผู้ ป่วยราย
ใหมเ่พิ่มเติม  



เป้าหมายการควบคมุโรค (2) 

ส าหรับพืน้ท่ีท่ีพบผู้ ป่วยยืนยนั แต่มีหลกัฐานชดัเจนว่ารับเชือ้มาจากพืน้ท่ีอ่ืน (imported case) โดยไม่พบผู้ ป่วยรายอ่ืนเพิม่เติม (no 
local transmission) หรือกรณีท่ีพบผู้ ท่ีติดเชือ้ไม่แสดงอาการ ให้เน้นการควบคมุโรคในข้อ 1 

เป้าหมาย 

 
พืน้ที่ทั่วไป เขตเทศบาล กทม.และพัทยา 

1) HI, CI = 0% 

ภายใน 5 วัน 

- ทัง้หมู่บ้าน 

- กรณีท่ีบ้านผู้ ป่วยอยู่ในพืน้ท่ีติดต่อกบั
หมู่บ้านอ่ืน ให้ก าจดัลกูน า้ครอบคลุมคร่ึง
หมู่บ้าน ในทกุหมู่ท่ีมีพืน้ท่ีส่วนหนึง่อยู่ใน
รัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ ป่วย  

- รัศมี 100 เมตรในจดุท่ีผู้ ป่วยเดินทางไป
เป็นประจ า หลงัจากมีอาการ  

- รัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ ป่วย 

- รัศมี 100 เมตรในจดุท่ีผู้ ป่วย
เดินทางไปเป็นประจ า 
หลงัจากมีอาการ 

- รัศมี 100 เมตรรอบบ้าน
ผู้ ป่วย 

- รัศมี 100 เมตรในจดุท่ี
ผู้ ป่วยเดินทางไปเป็นประจ า 
หลงัจากมีอาการ 

 

2) HI, CI < 5% 

ภายใน 14 วัน 

- ทัง้ต าบลท่ีผู้ ป่วยอาศยัอยู่ - ทัง้ชมุชนหรือหมู่บ้านท่ีผู้ ป่วย
อาศยัอยู่ 

- 

3) HI, CI < 5% 

ภายใน 28 วัน 

- ทัง้อ าเภอท่ีผู้ ป่วยอาศยัอยู่ - ทัง้ต าบลท่ีผู้ ป่วยอาศยัอยู่ - ทัง้ชมุชนท่ีผู้ ป่วยอาศยัอยู่ 



ส่ิงท่ีท าใหเ้ป็นไปไดใ้นการควบคุมโรคทั้งอ  าเภอ (1) 

• ในระยะแรก (14 วนั) ระดมเจ้าหน้าที่ (และอสม.?) จากทกุต าบลมาชว่ยเป็นทีมลง
พืน้ที่ 
– เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
– เรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือน ากลบัไปท าในพืน้ท่ีตวัเอง 

• พยายามหาความเช่ือมโยงระหวา่งผู้ ป่วย(ถ้าเป็นไปได้) เพ่ือก าหนดพืน้ที่ในการ
ด าเนินการเข้มข้น 

• ในพืน้ที่ที่มีการระบาดอยา่งมาก ต้องร่วมกนัลงด าเนินการทกุหมูบ้่านในต าบลนัน้ๆ 
• อาจต้องใช้บคุลากรจากหน่วยงานอื่นๆร่วม เช่น มหาดไทย ท้องถ่ิน กลาโหม ในจดุที่

ท างานยาก 
• ต้องเตรียมอปุกรณ์ ทรัพยากรให้เพียงพอ 

 



ส่ิงท่ีท าใหเ้ป็นไปไดใ้นการควบคุมโรคทั้งอ  าเภอ (2) 

• ในต าบลอ่ืนๆ ให้แตล่ะพืน้ท่ีดแูลตวัเอง โดยน าอสม.ด าเนินการใน
รูปแบบคล้ายกบัพืน้ท่ีระบาด และให้ อสม.แตล่ะคนดแูลบ้านในความ
รับผิดชอบ 

• อาจมีการจดัทบทวนความรู้เร่ืองการส ารวจลกูน า้ในกรณีท่ีจ าเป็น 
• เน้นจดุท่ีเป็นพืน้ท่ีเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค 

– ชมุชนเขตเมือง/หนาแน่น 
– โรงเรียน สถานบริการทางการแพทย์ วดั ตลาด/ตลาดนดั  

• มีทีมประเมินจากจงัหวดัและ/หรือสคร.  



การจัดล าดับความส าคญัของการสอบสวนและควบคุมโรค (1) 

มีผู้ป่วยยืนยัน ไม่ว่ามีหรือไม่มีการแพร่เชือ้ต่อในพืน้ที่ (Confirmed case with or 
without local transmission)  

• ค้นหาผู้ ป่วยเพิ่มเติม และหญิงตัง้ครรภ์ 

• พน่สารเคมีก าจดัยงุตวัแก่ 0, 3, 7, 14, 21, 28 และส ารวจและก าจดัลกูน า้ในวนัท่ี 0, 3, 

5, 7, 14, 21, 28 

• ทัง้หมูบ้่านให้มีคา่ HI และ CI เป็น 0 ตัง้แต่วนัท่ี 5 เป็นต้นไป จากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการควบคมุ
โรค และควบคมุทัง้ต าบลและอ าเภอให้มีคา่ HI และ CI น้อยกวา่ 5 ตามเวลาท่ีก าหนด 

• ควบคมุพาหะเข้มข้นพืน้ท่ีรอยตอ่/เดินทางไปมา 

• ระดมทรัพยากรจากภายนอกมาชว่ยสนบัสนนุ 



การจัดล าดับความส าคญัของการสอบสวนและควบคุมโรค (2) 

มผีูป่้วย PUI ทีอ่ยูร่ะหวา่งการรอผลตรวจยนืยนั (PUI lab-
pending) 

• คน้หาผูป่้วยและหญงิตัง้ครรภ ์พน่ยา ส ารวจและก าจัดลกูน ้า ในรัศม ี100 
เมตร 

 

• ในรัศม ี100 เมตร ใหม้คีา่ HI และ CI เป็น 0 ตัง้แตว่นัที ่5 เป็นตน้ไป จาก
วนัทีเ่ริม่ด าเนนิการควบคมุโรค (กรณีผลแลปไมช่ดัเจน) 

 

• ระดมทรัพยากรจากภายนอกมาชว่ยสนับสนุน หรอื ใชท้รัพยากรจากภายใน
พืน้ที ่



การจัดล าดับความส าคญัของการสอบสวนและควบคุมโรค (3) 

มผีูป่้วย PUI ทีผ่ลตรวจยนืยนัเป็นลบ (PUI lab-excluded) 

 

• คน้หาผูป่้วย พน่ยา ส ารวจและก าจัดลกูน ้า ในรัศม ี100 เมตร 

 

• ในรัศม ี100 เมตร ใหม้คีา่ HI และ CI เป็น 0 ตัง้แตว่นัที ่5 เป็นตน้ไป จาก
วนัทีเ่ริม่ด าเนนิการควบคมุโรค (กรณีผลแลปไมช่ดัเจน) 

 

• ใชท้รัพยากรภายในพืน้ที ่

 




