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ค�ำน�ำ
ยุงลาย เป็นพาหะน�าโรคที่ส�าคัญ ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก  

โรคตดิเช้ือไวรัสซกิา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นต้น การที่จะท�าให้
โรคต่างๆ เหล่าน้ีหายไปต้องก�าจัดพาหะน�าโรคให้สิน้ซาก การป้องกัน
และควบคุมลกูน�า้ยุงลายจึงเป็นภารกิจที่จ�าเป็นอย่างย่ิง แต่ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส�าคัญ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องสามารถ
ป้องกันตนเอง และครอบครัว รวมไปถึงชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคได้  
ดังน้ันการที่จะป้องกันและควบคุมโรคให้ ได้ผล จึงต้องสร้าง 
ความตระหนักให้กับประชาชน รวมไปถึงสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

กรมควบคุมโรค โดยส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง ได้จัดท�า
คู่มือเล่มน้ีเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางด�าเนินงาน
ให้กับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เนื้อหาความรู้ และแนวทางการ
ท�างานให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
ได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้

      คณะผู้จัดท�า  
          สิงหาคม ๒๕๕๙



 ยุงลำย

ยุงลายเป็นแมลงพาหะน�าโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีล�าตัวและขาสีขาวสลับด�า ยุงลายมี ๒ ชนดิ 
ได้แก่ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti)  และยุงลายสวน (Aedes 
albopictus) ออกหากินในเวลากลางวนั หรือตอนเย็นๆ ใกล้พลบค�า่

ยุงลายบ้าน เป็นยุงที่มีขนาดเล็ก ประมาณ ๓-๔ มม. บินได้
ว่องไว มีถิ่นก�าเนดิในทวีปแอฟริกา และพบในแถบร้อนชื้น

ยุงลายสวน เป็นยุงลายอีกสายพันธุ์หน่ึงที่เป็นพาหะน�าโรค 
ไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีปริมาณมากกว่ายุงลายบ้าน 
เพราะสามารถขยายพันธุ์ได้ในบริเวณที่มีต้นไม้มากๆ ในสวน หรือ
ในป่า มักวางไข่บริเวณต้นไม้ โพรงไม้ ที่มีความชื้น



 วงจรชีวิตยุงลำย

ไข ่ยุง ขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ยุงลาย 
จะวางไขต่ามผนังภาชนะเก็บกักน�า้ อยู่เหนือระดับน�า้เลก็น้อย ยุงลาย
ไข่ครั้งละ ๕๐-๑๕๐ ฟอง ๔-๕ ครั้ง  ยุงลาย ๑ ตัว จะผลิตลูกยุง
ได้ราว ๕๐๐ ตัว ประมาณ ๒-๓ วัน ไข่ยุงลายจะมีลูกน�้าอยู่ภายใน
และสามารถฟักตัวเป็นตัวอ่อน ที่เรียกว่า ลูกน�้า

ลกูน�า้ยุงลาย มลีกัษณะเป็นปล้องๆ ลอยอยู่เหนือน�า้ เคลือ่นไหว
รวดเร็ว ว่ายน�้าคล้ายงูเลื้อยหรือรูปตัวเอส กินสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน�้า 
สาหร่าย และเศษอาหารเน่าเป่ือย ระยะที่เป็นลกูน�า้จะมอีายุประมาณ 
๗-๑๐ วัน แล้วลูกน�้าจะลอกคราบกลายเป็นตัวดักแด้ ที่เรียกว่า  
ตัวโม่ง ซึ่งเป็นระยะที่ ไม่กินอาหาร หลังจากนั้น ๑-๒ วัน ตัวโม่ง 
จะลอกคราบกลายเป็นตัวยุงลาย

ยุงลาย เพศผู้ มีอายุ ๗-๑๐ วัน เพศเมีย มีอายุ ๒๐-๔๕ วัน 
ยุงลายตัวเมียจะผสมพันธุ์เพียงคร้ังเดียว และสามารถวางไข่ได้ 
ตลอดชีวิต อาหารของยุงลาย คือ น�า้หวานจากดอกไม้และผลไม้ จะมี 
เฉพาะยุงตัวเมียเท่าน้ันที่กินเลือด เพ่ือน�าโปรตีนในเลือดไปพัฒนา
ไข่ในท้อง หลังจากกินเลือด ๓ วัน ยุงลายตัวเมียก็จะหาที่วางไข ่
ระยะเวลาจากไข่เป็นยุงลาย ใช้เวลา ๑๐-๑๕ วัน หรือ ๘-๑๒ วัน

ไข่ยุงลาย
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 โรคติดต่อที่มียุงลำยเป็นพำหะ

โรคไข้เลือดออก 
โรคไข้เลือดออก เกิดจากเช้ือไวรัสเดงก่ี (Dengue virus)  

เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะน�าโรค เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ ่
โดยเฉพาะช่วงอายุ ๕-๑๔ ปี ไข้เลือดออกจะระบาดในช่วงฤดูฝน 
(พฤษภาคม-กันยายน)

อาการ
ส่วนใหญ่ มีไข้สูง ๓๙-๔๐๐C ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเน้ือ  

ปวดกระดูก และมจีุดแดงที่ผิวหนัง ถ้าติดเชื้อครั้งที่ ๒ จะมีอาการ
รุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรก อาการส�าคัญแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ

๑. ระยะไข้ ผู้ป่วยมีไข้สูงตลอดเวลา มักมีหน้าแดง เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้อาเจียน มักจะไม่ไอ ไม่มีน�้ามูก และอาจมจีุดแดงตามล�าตัว 
แขนขา เป็นอยู่ราว ๒-๗ วัน

๒. ระยะช็อก เกิดในชว่งไข้ลด ผูป่้วยบางรายจะซมึ มอืเท้าเย็น 
ชีพจรเบาแต่เร็ว ปวดท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา ปัสสาวะน้อย  
มีเลือดออกง่าย เช่น เลือดก�าเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระ 
มีสีด�า ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจถึงตายได้

๓. ระยะฟื้น อาการต่างๆ จะเร่ิมดีขึ้น ผู้ป่วยจะรู้สึกอยาก 
รับประทานอาหาร ปัสสาวะออกมากขึ้น บางรายอาจมจีุดแดงเล็กๆ 
ตามล�าตัว แขน ขา



โรคติดเช้ือไวรัสซิกา
โรคตดิเช้ือไวรัสซกิา เกิดจากเช้ือไวรัสซกิา (Zika Virus-ZIKV) 

มียุงลายเป็นพาหะน�าโรค โรคน้ีป่วยแล้วหายเองได้ อาการโรค 
ไม่รุนแรง มปัีญหาเฉพาะกับหญงิตัง้ครรภ์ การติดเช้ือในสตรีมคีรรภ์
อาจท�าให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด  พัฒนาการช้า ตัวเล็ก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา

เช้ือสามารถแพร่เช้ือโดยยุงลายที่มีเช้ือไปกัดคน หลังจาก 
ได้รับเชื้อแล้วมีระยะฟักตัว ๓-๑๒ วัน

อาการของโรค
มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย 

ตาแดง มีผื่นขึ้น และปวดข้อ
และกล้ามเนื้อ อาการเหล่านี้
หากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี 
จะทุเลาลงภายในเวลา ๒-๗ วัน

การรักษา
ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง 
สามารถรักษาได้โดย  

- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ดื่มน�้ามากๆ
- หากมีไข้ให้กินพาราเซตามอล 
  (ห้ามกินแอสไพริน) หากอาการ
   ไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์



โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัส 

ที่มียุงลายเป็นพาหะ ผู้ที่ ได้รับเช้ือจะมีอาการไข้สูง และปวดข้อ 
อาการจะไม่รุนแรงถึงขัน้เสยีชีวิต แต่อาการปวดข้ออาจจะต้องใช้เวลา 
หลายเดือนกว่าจะหาย อาการจะคล้ายโรคไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่
ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการ
รุนแรงมากถึงขั้นช็อก

การแพร่เชื้อของโรคปวดข้อยุงลาย
ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นพาหะน�าโรค เมื่อโดนยุงที่ม ี

เชื้อไวรัสชิคุนกุนยากัดคนที่ถูกกัดจะป่วยเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลายได้ 
โดยมีระยะฟักตัว ๒-๔ วัน

อาการของโรค
- มีไข้สูงเฉียบพลันประมาณ ๔๐๐C 
- มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคันร่วมด้วย
- ในเด็ก จะมอีาการรุนแรงไม่เท่าผู้ใหญ่ ในผู้ใหญ่อาการเด่นชัด 

คือ อาการปวดข้อ ซึง่อาจพบข้ออกัเสบได้ สว่นใหญ่จะเป็นที่ข้อเลก็ๆ 
เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดจะพบได้หลายๆ ข้อ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับไม่ได้

- อาการดังกล่าวจะหายภายใน ๑-๑๒ 
สัปดาห์ ผู้ป่วยบางราย อาการปวดข้อ
จะอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี

การรักษา
การรักษาจะเป็นไปแบบประคับประคอง 

ให้ยาลดไข้ ปวดข้อ และพักผ่อนให้เพียงพอ 
ยังไม่มีการรักษาที่จ�าเพาะเจาะจง



 กำรป้องกันภัยจำกยุงลำย
 
การป้องกันตนเอง  

- นอนการมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด แม้แต่ตอนกลางวัน
- ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด
- จุดยากันยุง ใช้ยาทากันยุง ใช้กลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้หอม 

หรือใช้สารเคมีอื่นๆ
- อยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีแสงสว่าง

การป้องกันในบ้านและชุมชน
- ท�าความสะอาดบ้านและที่พักอาศยัสม�า่เสมอไม่ให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย
- ก�าจัดแหล่งน�า้ขงัภายในบ้านพักอาศยัและชุมชน เชน่ กระป๋อง 

ขวด ยางรถยนต์ เศษกระถางแตก ฯลฯ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย

- ปิดภาชนะใส่น�้าให้มิดชิดไม่ให้ยุงวางไข่
- ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว เพื่อให้กินลูกน�้ายุงลาย
- เปลี่ยนน�้าในห้องน�้า แจกันดอกไม้ ทุก ๗ วัน
- จานรองตู้กับข้าว เปลี่ยนจากใส่น�้ามาใส่ขี้เถ้าหรือน�้ามัน
- ก�าจัดยุงลายในบ้าน/ในสวน ทุกวัน



 บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 

การป้องกันโรค 
๑. ให้ความรู้แก่ประชาชนผา่นหอกระจายข่าวเป็นประจ�าทกุสปัดาห์
๒. แนะน�า/กระตุ้น เพื่อนบ้านและชุมชน ดูแลและก�าจัดลูกน�้า

ยุงลายในบ้านตนเองทุกสัปดาห์/ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และวิธ ี
ที่ถูกต้องในการป้องกันยุง เช่น การใช้ยากันยุง ยาทากันยุง การฉีดพน่ 
สารเคมีก�าจัดยุงลายในเวลาที่เหมาะสม 

๓. ส�ารวจค่าดัชนีลูกน�้ายุงลาย ในชุมชน และศาสนสถาน/ 
แหล่งเพาะพันธุ์ บริเวณหลังคาเรือน/ชุมชนที่รับผิดชอบ ทุกสัปดาห์

๔. รายงานผลการส�ารวจให้ประธาน อสม.ต�าบล/รพ.สต.  
ทุกสัปดาห์ (ทุกวันศุกร์)

การเฝ้าระวังโรค
๑. ส�ารวจ/คัดกรอง ผูป่้วยในพ้ืนที่รบัผิดชอบ ๘-๑๐ หลงัคาเรือน 
๒. หากพบผูป่้วย น�าสง่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต�าบล ทันที
๓. ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุแก่เจ้าบ้าน 

พร้อมทั้งให้ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายทันที
๔. รายงานผลการส�ารวจให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

ทุกสัปดาห์
๕. ให้ค�าแนะน�าผู้มีอาการและญาติ ในการดูแลรักษาเบ้ืองต้น 

เชน่ ให้นอนในมุง้ป้องกันยุงกัด เพ่ือลดโอกาสการแพร่เช้ือโรคในชุมชน
๖. ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด



การควบคุมโรค
เมื่อทราบว่ามีผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยไข้เลือดออกในหลังคาเรือน 

ที่รับผิดชอบ 
ให้ด�าเนนิการ ดังนี้
๑. น�าสเปรย์กระป๋องฉีดพน่ก�าจัดยุงในบ้านผูป่้วยทันทภีายใน ๓ ชม.
๒. ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านผู้ป่วยภายใน ๑ วัน
๓. ประสาน รพ.สต. เพ่ือแจ้งทมี SRRT ในเพ่ือควบคุมโรค (เช้ือ/คน)
๔. ให้ความรู้ผู้ป่วย ดังนี้
- การป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดเพิ่ม
- การดูแลรักษา ทานยาลดไข้เฉพาะ 

พาราเซตามอล เท่านั้น /การท�า
น�้าเกลือแร่ทานเอง หรือดื่มน�้าเกลือ 
แทนการดื่มน�้า

- การสังเกตอาการเสี่ยงต่อภาวะช็อก

การก�าจัดยุงลายส�าหรับประชาชน ท�าได้หลายวิธี 
- ฉีดด้วยน�้ายาผสมผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน แชมพู หรือ 

สบูเ่หลว ผสมกับน�า้ในอตัราสว่น ๑ สว่นต่อน�า้ ๔ สว่น ในขวดสเปรย์ 
ฉีดให้ถูกตวัยุง บริเวณที่ยุงชอบพัก เชน่ มมุบ้าน หรือเสือ้ผ้าที่แขวนไว้

- ใช้กับดกัไฟฟ้า แสงไฟจะล่อให้ยุงบินมาสู ่
กับดักแล้วจะถูกกระแสไฟฟ้าช็อตตายไป 
(แต่อาจใช้ได้ผลน้อยกว่าการใช้กับยุงร�าคาญ)
- ใช้อุปกรณ์ก�าจัดยุงแบบใช้ถ่านไฟฉาย 
รูปร่างเหมือนไม้เทนนิส ใช้โบกให้ซี่ลวด 
ถูกตัวยุง ยุงจะถูกไฟช็อตตาย
- การฉีดด้วยสารเคมกี�าจัดยุง เชน่ สเปรย์
ฉีดยุงกระป๋อง (ต้องเลือกซื้อฉีดยุง และ
แมลงบิน เท่านั้น)



ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
๑. ตะไคร้ (แกง) ๑ ต้น

- ทุบใสโ่อ่งน�้า  เปลี่ยนทุก ๑๐-๑๕ วัน
๒. ข่า (แห้ง) ๗ แว่น 

- ใส่ในโอ่งน�้า เปลี่ยนทุก ๑๐-๑๕ วัน
๓. ชันผง หรือ น�้ามันขี้ โล้

- ใส่ในจานรองขาตู้กับข้าวแทนน�้า
๔. ตะไคร้หอม

- แปรรูปเป็นยาทากันยุงต่างๆ
๕. ผิวส้มตากแห้ง

- จุดไฟไล่ยุง
๖. สะเดาผสมตะไคร้

- อัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ ใส่น�้าพอท่วม วางไว้ให้กลิ่นไล่ยุง
๗. ใช้ปี๊บบรรจุถ่านประมาณครึ่งปี๊บ

- น�าไปวางไว้ตรงมมุห้องตอนเย็นๆ ๓-๔ ช่ัวโมง แล้วเอาผ้า 
คลุมปี๊บไว้ พอเช้าให้น�าปี๊บไปตากแดดเพื่อฆ่ายุง

๘. ปลากินลูกน�้า เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด 





โรงพยาบาลชุมชน

สถานบริการสาธารณสุข
ประชาชนสามารถตดิต่อสถานบริการสาธารณสขุของรัฐใกล้บ้าน  

เพื่อขอรับบริการ ค�าปรึกษา และขอค�าแนะน�าต่างๆ ได้ ดังนี้
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล โรงพยาบาลชุมชน และ

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด เพ่ือรับบริการรักษาเบ้ืองต้น หรือ  
การรักษาในกรณีผู้ป่วยมีอาการรุนแรง

๒. ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ ส�านักงานองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล ศูนย์หรือหน่วยควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่อยู ่
ใกล้บ้าน เพ่ือขอค�าแนะน�าเก่ียวกับการดูแลรักษาผูป่้วยเบ้ืองต้น และ
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๓. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานเขตบริการสุขภาพ 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ และส�านักงานเทศบาล  
เพ่ือขอค�าแนะน�าเก่ียวกับการดแูลรกัษาผูป่้วยเบ้ืองต้น และการควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๔. ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข



โรงพยาบาลชุมชน

  ผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา
นายแพทย์อ�านวย  กาจีนะ    อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

คณะผู้จัดท�า
นายแพทย์นพินธ์  ชินานนท์เวช    ผู้อ�านวยการส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง
ดร.กิตติพงษ์  เกิดฤทธิ์       รองผู้อ�านวยการส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง
ดร.ปิติ  มงคลางกูร         ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง
ดร.วิโรจน์  เล้งรักษา          ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง
นายจิรวรรธ  ประมวลเจริญกิจ    ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง
นางราตรี  ชีพอุดมวิทย์          ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง




