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พจมาน ศิริอารยาภรณ โรม บัวทอง และอรทัย สุวรรณไชยรบ  

สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
 

วัตถุประสงคการสอบสวนโรค 

1. เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ และวิธีแพรโรคของกลุมผูปวยที่มีอาการเขาเกณฑสอบสวนโรคซิกา 
2. เพื่อรวบรวมองคความรูของเช้ือ Zika virus ที่ไดจากการสอบสวนโรค 
3. เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการควบคุม และปองกันโรค 

 

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคและควบคุมโรค 

โรคติดเช้ือไวรัสซิกา มีเงื่อนไขการออกสอบสวนโรคและควบคุมโรค  ดังน้ี 
1. ระดับตําบลและอําเภอ 

 ในกรณีพบผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI)  จนถึง ผูปวยยืนยัน (Confirmed case) 
2. ระดับจังหวัด 

ในกรณีพบผูปวยสงสัย (Suspected case) ผูปวยยืนยัน (Confirmed case) หรือผูที่ติดเช้ือไมแสดงอาการ 
(Asymptomatic infection) ในจังหวัด โดยรวมลงสอบสวนและควบคุมโรค จนกวาจะสิ้นสุดการระบาด 
3. สํานักงานปองกันควบคุมโรค และ ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 

ในกรณีพบผูปวยยืนยัน (Confirmed case) หรือผูที่ติดเช้ือไมแสดงอาการ (Asymptomatic infection) ใน
จังหวัดที่ไมเคยพบผูปวย และในอําเภอใหมของจังหวัดเดิม   
4. สํานักระบาดวิทยา และ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 

ในกรณีพบผูปวยยืนยัน (Confirmed case) หรือผูที่ติดเช้ือไมแสดงอาการ (Asymptomatic infection) ใน
จังหวัดที่ไมเคยพบผูปวย สวนกรณีที่พบผูติดเช้ือไวรัสซิกา ในอําเภอใหมของจังหวัดเดิม ใหพิจารณาเปนรายกรณี  
 
หมายเหตุ การสิ้นสุดการระบาด หมายถึง ไมพบผูติดเช้ือรายใหมนับจากวันพบผูปวยรายสุดทายของอําเภอ ครบ 
28 วัน โดยแยกเปน  
1) กรณีที่ผูปวยรายสุดทายเปนผูที่มีผลตรวจพบเช้ือ (คือ ผูปวยยืนยัน และผูติดเช้ือที่ไมแสดงอาการ) ใหนับจาก
วันที่ไดรับผลตรวจในครั้งแรกแทนวันพบผูปวย  
2) กรณีที่ผูปวยรายสุดทายเปนผูปวยสงสัย (ซึ่งเปนผูที่มีอาการเขาไดกับ PUI และอยูในพื้นที่เดียวกับผูปวยยืนยัน แต
ไมไดเก็บตัวอยางสงตรวจ) ใหนับจากวันแรกที่พบผูปวย 
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1. สัมภาษณผูปวยตามแบบสอบสวนโรคซิกา (ภาคผนวก) โดยเนนประวัติเดินทางของผูปวยทั้งกอนและหลัง
ปวย โดยรวมถึงการเดินทางในชีวิตประจําวัน ซึ่งไมจําเปนตองออกนอกพื้นที่ เพื่อศึกษาความเปนไปได
ของผูที่อาจเปนแหลงโรคหรือผูที่ไดรับการแพรโรคหลังจากผูปวยเริ่มมีอาการ เพื่อนําไปกําหนดพื้นที่ใน
การสอบสวนและควบคุมโรค นอกจากน้ียังมีสวนของการถามอาการผูปวยอยางละเอียด การกลุม/สรุป
ประเภทของผูปวย และการเช่ือมโยงกับผูปวยรายอื่นในกรณีที่ผูปวยคนน้ันเปนผูสัมผัสของผูปวยรายใด
รายหน่ึง  

2. เก็บตัวอยางผูสัมผัสในครอบครัว หญิงต้ังครรภ และผูที่มีอาการเขาเกณฑสอบสวนโรคที่อาศัยในหมูบาน
หรือชุมชนเดียวกับผูปวย  

3. ประสานทีมควบคุมโรคในการสํารวจและกําจัดลูกนํ้า รวมทั้งยุงตัวแกในหมูบานหรือชุมชนที่ผูปวยอาศัย
อยู รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่ผูปวยเดินทางไปเปนประจําภายหลังจากเริ่มมีอาการปวย โดยเฉพาะในระยะ 5 วัน
แรกหลังเริ่มปวย 

a. ในการสํารวจและกําจัดลูกนํ้าในหมูบานหรือชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู รวมทั้งที่ทํางานหรือโรงเรียน 
ควรใชเจาหนาที่สาธารณสุขเปนหลักในการดําเนินการ โดยระดมเจาหนาที่(อาจรวมกับอสม.) 
จากพื้นที่อื่นๆ มารวมดําเนินการ เน่ืองจากภายหลังจากเริ่มสอบสวนโรคและคนหาผูปวยเพิ่มเติม 
มักพบผูปวยมากกวาหน่ึงหมูบาน หรือบางครั้งพบในหลายตําบล 

b. การพนสารเคมีเพื่อกําจัดยุงตัวแกในหมูบานหรือชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู ในระยะแรกของแตละ
อําเภอ ควรขอใหเจาหนาที่จากศูนยควบคุมปองกันโรคนําโดยแมลงที่รับผิดชอบพื้นที่น้ันๆ เปน
ผูดําเนินการรวมกับทีมพนสารเคมีฯของพื้นที่ โดยใหมีการสอนในขณะปฏิบัติงานรวมดวย 

4. จัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency operation center: EOC) โรคติดเช้ือไวรัสซิกา 
(ดูรายละเอียดใน “แนวทางการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณีโรคติดเช้ือ
ไวรัสซิกา”) ระดับอําเภอ โดยอาจรวมกับการจัด EOC ระดับจังหวัดในกรณีที่เห็นสมควร เพื่อใหมีการ
ระดมบุคลากรและทรัพยากรจากสวนตางๆ มารวมกันดําเนินงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

5. จัดใหมีการทบทวนความรู 

a. ทบทวนทักษะการสํารวจและกําจัดลูกนํ้ายุงลายของเจาหนาที่และอสม. ในพื้นที่ โดยทีมจากเขต
หรือสวนกลาง ซึ่งสามารถทําไดขณะที่ทํางานรวมกัน 

b. อบรมทีมพนสารเคมีกําจัดยุงในพื้นที่ซึ่งมักจะไดทําหลังจากสัปดาหแรก เน่ืองจากชวงแรกเนน
การควบคุมโรคในพื้นที่อยางรวดเร็ว รวมกับการจัดระบบตางๆใหมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพกอน เมื่อระบบตางๆ เริ่มเขาที่แลวควรรีบจัดอบรมเพื่อใชโอกาสน้ีในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพนสารเคมีฯแกทีมที่รับผิดชอบงานน้ีของพื้นที่ เน่ืองจากยังตองมีการ
ดําเนินการตอเน่ืองอีกหลายสัปดาห จนกวาจะพนระยะระบาด 
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6. สํารวจและกําจัดลูกนํ้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพรกระจายโรคในวงกวาง 

a. โรงพยาบาลในอําเภอที่ผูปวยอาศัยอยู 

b. โรงเรียนในตําบลที่ผูปวยอาศัยอยู และโรงเรียนประจําอําเภอซึ่งเปนแหลงรวมของนักเรียนจาก
หลายตําบล 

c. วัดในหมูบานที่ผูปวยอาศัยอยูและหมูบานใกลเคียง  

 

 เมื่อพบผูปวยยืนยัน (confirmed case) หรือผูที่ติดเช้ือไมแสดงอาการ (asymptomatic infection) 
ตองทําการคนหาผูปวยเชิงรุกในประชากรกลุมตางๆ ดังน้ี เพื่อศึกษาทิศทางของการกระจายโรค และกําหนด
ขอบเขตการควบคุมโรคในระยะแรก  

1. ผูที่อยูในบานเดียวกับผูปวยหรือผูที่ติดเช้ือไมแสดงอาการ 
a. สมาชิกในครอบครัวที่ไมมีอาการ เก็บปสสาวะสงตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี 

RT-PCR 
b. สมาชิกในครอบครัวที่มีอาการเขาเกณฑ PUI (ดูนิยามใน “แนวทางการดําเนินงานเฝาระวังโรค

ติดเช้ือไวรัสซิกา”) ดําเนินการเก็บตัวอยางดังน้ี  
i. หากพบผูที่มีอาการในระยะนอยกวา 7 วันแรกนับจากวันเริ่มปวย เก็บเลือด (plasma) 

และปสสาวะ (urine) เพื่อสงตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR(1) 
ii. หากพบผูที่มีอาการในระยะต้ังแต 7 วัน – 1 เดือนนับจากวันเริ่มปวย หรือไมทราบวัน

เริ่มปวย ใหเก็บเฉพาะปสสาวะ เพื่อสงตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี RT-
PCR(1)  

2. คนหาผูที่มีอาการเขาเกณฑ PUI ในทั้งหมูบาน (สวนพื้นที่ในเขตเทศบาล/ กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา ใชเปนรัศมีอยางนอย 100 เมตร) โรงเรียน หรือที่ทํางานเดียวกัน หรือทํากิจกรรมในสถานที่
เดียวกัน กับผูปวยหรือผูที่ติดเช้ือไมแสดงอาการ โดยการลงสํารวจในพื้นที่ ซึ่งมักทําไปดวยกันกับกิจกรรม
การสํารวจและทําลายลูกนํ้ายุงลายในหมูบานชวง 5 วันแรกในการควบคุมโรคหลังพบผูปวย การเก็บ
ตัวอยางแบงเปน 2 กลุมคือ 

a. คนทั่วไปซึ่งมีอาการเขาเกณฑ PUI เก็บเหมือนขอ 1 b. 
b. หญิงต้ังครรภซึ่งมีอาการเขาเกณฑ PUI เก็บปสสาวะเหมือนในขอ 1 b. สวนการเก็บเลือดไม

จําเปนตองอยูในระยะ 7 วันแรกหลังปวย แตสามารถเก็บไดตลอดระยะเวลาการต้ังครรภ 
(เน่ืองจากในหญิงทองบางรายสามารถมีภาวะ viremia อยูเปนเวลานาน(2)) 

3. คนหาผูปวยจากขอมูลของผูที่มาโรงพยาบาลในอําเภอซึ่งเปนที่อยูของผูปวยยืนยัน และจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่อยูในตําบลเดียวกับที่ต้ังของหมูบานผูปวยยืนยัน  

a. คนหาผูที่มีอาการผื่นรวมกับมีไข ยอนหลังไปประมาณ 1 เดือน นับจากวันเริ่มปวยของผูปวยราย
แรกที่มีขอมูลในขณะน้ัน และนําบัตรผูปวยนอก หรือเวชระเบียนผูปวย (ในกรณีที่เปนผูปวยใน) 
มาทบทวนอาการปวย เพื่อหาผูที่เขาเกณฑ PUI โดยใชเกณฑไขและผื่นในผูใหญ สวนในเด็กอายุ
นอยกวา 15 ป ใชเกณฑไข ผื่น และตาแดง 

การคนหาผูปวยเชิงรุกและเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
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b. เมื่อไดรายช่ือและที่อยูของผูที่เขาเกณฑ PUI แลว ใหจัดทีมลงไปสัมภาษณที่บานผูปวยเหลาน้ัน 
เพื่อดูวานาจะเปนโรคอื่น หรือมีความเปนไปไดที่อาจติดเช้ือโรคซิกา ในกรณีพิจารณาแลววาไมได
มีประวัติหรืออาการที่เขาไดกับโรคอื่นชัดเจน ใหเก็บตัวอยางเหมือน PUI (ตามแนวทางในขอ 2) 

4. การเก็บตัวอยางสงตรวจจากหญิงต้ังครรภ (ที่ไมมีอาการ) ในอําเภอที่พบผูปวยยืนยัน โดยแยกเปน  
a. ผูที่อาศัยอยูในหมูบานเดียวกับที่มีผูปวยยืนยันหรือผูที่ติดเช้ือไมแสดงอาการ (หรือรัศมี 100 

เมตรในกรณีของเขตเทศบาล/ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) เก็บตัวอยางปสสาวะ ในวันแรก
ที่พบ และในวันที่ 14 รวมถึงอาจพิจารณาเก็บตัวอยางเลือด (plasma)* เพื่อสงตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR     

b. ผูที่อาศัยอยูในตําบลเดียวกับผูปวยยืนยันหรือผูที่ติดเช้ือไมแสดงอาการ เก็บตัวอยางปสสาวะ ใน
วันแรกที่พบ และอาจพิจารณาเก็บตัวอยางเลือด (plasma)* เพื่อสงตรวจหาสารพันธุกรรมของ
ไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR    

c. ผูที่อาศัยอยูในอําเภอเดียวกับผูปวยยืนยันหรือผูที่ติดเช้ือไมแสดงอาการ เก็บตัวอยางปสสาวะ 
เพื่อสงตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR สําหรับกลุมน้ี ไมจําเปนตองเก็บ
ตัวอยางทุกราย แตเก็บเฉพาะในหญิงต้ังครรภที่มาโรงพยาบาลตามกําหนดฝากครรภ ในชวงที่ยัง
อยูในระยะควบคุมโรคของอําเภอน้ันๆ 

5. การคนหาผูปวยในโรงเรียนท่ีอยูในตัวอําเภอ 
ในชวงสัปดาหที่สองหรือสามของการสอบสวนควบคุมโรค เมื่อกิจกรรมในกลุมเปาหมายหลัก (กลุม
ตางๆในขอ 1-4) เริ่มทําไดดีพอสมควรแลว อาจพิจารณาคนหาผูปวยในนักเรียนของโรงเรียนที่อยูใน
ตัวอําเภอ ซึ่งควรทํารวมกับการสํารวจและทําลายลูกนํ้ายุงลายเชนกัน โดยมีจุดประสงคคือ เพื่อ
ตรวจจับการระบาดที่อาจจะมีอยูแลวในกลุมน้ี และรีบดําเนินการควบคุมโรค เน่ืองจากโรงเรียนในตัว
อําเภอมักเปนที่รวมของนักเรียนจากหลายตําบลของอําเภอน้ันๆ หากปลอยใหเกิดการระบาดจะทํา
ใหการสอบสวนและควบคุมโรคมีความยุงยากย่ิงข้ึน สําหรับการเก็บตัวอยาง ดําเนินการเหมือนกลุม 
PUI (ตามแนวทางดานบน ในขอ 2) 

หมายเหตุ ในกรณีที่ประเมินวานาจะมีการระบาดเปนวงกวางในพื้นที่มาแลวระยะหน่ึงกอนที่จะตรวจพบผูปวยราย
แรก อาจพิจารณาใหเก็บเลือดหญิงต้ังครรภในหมูบานหรือตําบลเดียวกับผูปวยยืนยันสงตรวจทุกราย เน่ืองจากใน
หญิงต้ังครรภบางรายอาจพบเช้ือในเลือด แตไมพบในปสสาวะ โดยที่สามารถพบเช้ือในเลือดไดเปนเวลานาน และ
ยังสามารถแพรเช้ือไดตลอด 
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รูปที่ 1 การคนหาผูปวยเพิ่มเติม และเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ กรณีพบผูปวยยืนยันหรือผูติดเช้ือไม
แสดงอาการ 

 
*    กรณีที่ผูปวยอาศัยอยูในเขตเทศบาล ใหคนหาผูปวย PUI ในรัศมี 100 เมตร  
** ในกรณีที่ประเมินวานาจะมีการระบาดเปนวงกวางในพ้ืนที่มาแลวระยะหนึ่งกอนพบผูปวยรายแรก พิจารณาเก็บเลือดหญิงตั้งครรภ  ในหมูบานหรือ
ตําบลเดียวกับผูปวยยืนยันสงตรวจทุกราย เนื่องจากหญิงตั้งครรภบางรายอาจพบเชื้อในเลือด แตไมพบในปสสาวะ โดยที่สามารถพบเชื้อในเลือดไดเปน
เวลานาน และยังสามารถแพรเชื้อไดตลอด 
 

1. Plasma (พลาสมา) ใหเจาะเลือดใสหลอด EDTA ประมาณ 5 มิลลิลิตร ปนแยกเอานํ้าเหลืองพลาสมา 
ใสหลอดพลาสติกเล็ก แบงเปน 2 หลอด (เมื่อพบผูปวยยืนยันในอําเภอแลว ใหลดเหลือ 1 หลอด) หลอดละไมตํ่า
กวา 0.5 มิลลิลิตร ติดฉลากช่ือ-สกุล อายุ ชนิดตัวอยางและวันที่เก็บตัวอยาง  

 
          

 
2. Urine (ปสสาวะ) ใหเก็บตัวอยางปสสาวะ ไมตํ่ากวา 30 มิลลิลิตร บรรจุในกระปุกพลาสติกสะอาด 

หรือปลอดเช้ือ แบงเปน 2 กระปุก (เมื่อพบผูปวยยืนยันในอําเภอแลว ใหลดเหลือ 1 กระปุก) กระปุกละ 10-15 
มิลลิลิตร ปดฝาใหแนน และ sealed ขอบฝาดวยพาราฟฟน หรือ เทปกาว ใสถุงพลาสติก หรือถุงซิปล็อก อีก 2 
ช้ัน แยกเปนรายบุคคล ติดฉลากช่ือ-สกุล อายุ ชนิดตัวอยางและวันที่เก็บตัวอยาง  

  
หาม ใสกระปุกปสสาวะของผูปวยหลายคนในถุงเดียวกัน  

วิธีเก็บตัวอยาง 

หลอด EDTA (ฝามวง) ใชสําหรับเก็บเลือดสงตรวจ 

ควรใชกระปุกปลอดเชื้อแบบฝาเกลียวเพ่ือปองกันตัวอยางหกระหวาง
นําสงหองปฏิบัติการ 
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3. Saliva (นํ้าลาย) ใหบวนใสกระปุก sterile ปริมาณ 1 – 5 มิลลิลิตร ใหเก็บในชวงแรกของการปวยไม
เกิน 7 วันหลังเริ่มปวย และเก็บในกรณีที่ไมสามารถเก็บเลือดได หรือในกรณีหญิงต้ังครรภ ที่สงสัยมาก 

4. CSF (นํ้าไขสันหลัง) เก็บใสภาชนะปลอดเช้ือ ปริมาณ 1 – 5 มิลลิลิตร เก็บสงตรวจในกรณีที่แพทย
สงสัยเย่ือหุมสมองหรือสมองอักเสบจากเช้ือไวรัสซิกา  

5. สารคัดหลั่งอ่ืน ๆ เชน นํ้าคร่ํา รก ใหเก็บตัวอยางตามขอบงช้ี ตามแนวทางของกรมการแพทย  
 
 

เมื่อเก็บ Plasma, Urine หรือตัวอยางอื่นๆ สงตรวจ ใหนําหลอดบรรจุตัวอยางใสถุงพลาสติก แชใน
กระติกที่มี ice pack หรือนํ้าแข็ง กรณีที่มีตัวอยางจากผูปวยหลายราย ใหแยกถุงพลาสติก 1 ถุง ตอ 1 ราย สง
พรอมใบนําสง (ภาคผนวก 2) ที่กรอกขอความอยางชัดเจน ภายใน 24 ช่ัวโมง  

1. ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) ในระยะแรกของอําเภอขณะท่ียังไมพบผูปวยยืนยัน เก็บตัวอยาง 
แยกตัวอยางเปน 2 ชุด สงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตรการแพทย ทั้ง 2 ชุด    
ซึ่งสํานักระบาดวิทยาจะเปนผูแบงตัวอยางมา 1 ชุดเพื่อสงตรวจหองปฏิบัติการอื่นๆที่เปนเครือขายตาม
ความเหมาะสม  

2. เมื่อพบผูปวยยืนยันแลวในอําเภอ ไมตองแยกตัวอยางเปน 2 ชุด เน่ืองจากจะสงตรวจเพียง 1 แหง โดย
สงที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหลัก และสํานักระบาดวิทยาจะพิจารณาสงหองปฏิบัติการอื่นๆ เมื่อ
เห็นวาปริมาณตัวอยางสงตรวจตอวันมากเกินศักยภาพของกรมวิทยาศาสตรการแพทยที่จะสามารถตรวจ
ใหเสร็จในเวลาที่กําหนด  
 

ศูนยประสานงานการตรวจวิเคราะหและเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการ (ศปส.)  

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี  11000  โทร 0 2951 1485, 09 8552 5200  
ในเวลา 08.30 – 18.30 น. ในวันราชการ และ 09.00 – 15.30 น. ในวันหยุดราชการ  

• ถาตองการรายละเอียดเพิ่มเติมใหติดตอฝายอาโบไวรัส โทร 0 2591 0207-14 ตอ 99219 หรือ 99304 
หรือ 99220 โทรสาร 0 2591 2153 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําสงตัวอยาง 
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 สําหรับพื้นที่ที่พบผูปวยยืนยัน แตมีหลักฐานชัดเจนวารับเช้ือมาจากพื้นที่อื่น (imported case) โดยไม
พบผูปวยรายอื่นเพิ่มเติมหลังจากคนหาผูปวยเพิ่มเติมอยางเต็มที่แลว (no local transmission) หรือกรณีที่พบผูที่
ติดเช้ือไมแสดงอาการ ใหเนนการควบคุมโรคในขอ 1 

 เน่ืองจากการดําเนินงานเมื่อพบผูปวยยืนยันมีกิจกรรมคอนขางมาก และตองใชบุคลากรจํานวนมาก
รวมดําเนินการในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการจัดลําดับ
ความสําคัญในการทํางานกอน-หลัง และการระดมกําลังคนจากสวนตางๆ ดังน้ี 
 

1. มีผูปวยยืนยัน ไมวามีหรือไมมีการแพรเชื้อตอในพ้ืนท่ี (Confirmed case with or without 
local transmission)  

- คนหาผูปวยเพิ่มเติมและหญิงต้ังครรภ 
- พนสารเคมีกําจัดยุงตัวแก 0, 3, 7, 14, 21, 28 และสํารวจและกําจัดลูกนํ้าในวันที่ 0, 3, 5, 7, 

14, 21, 28 
- ทั้งหมูบานใหมีคา HI และ CI เปน 0 ต้ังแตวันที่ 5 เปนตนไป จากวันที่เริ่มดําเนินการควบคุม

โรค (นับจากวันที่ทราบผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ) และควบคุมทั้งตําบลและ
อําเภอใหมีคา HI และ CI นอยกวา 5 ภายใน 14 และ 28 วันตามลําดับ (ดูรายละเอียดใน
หัวขอ “เปาหมายการควบคุมโรคฯ”)  

- ควบคุมพาหะเขมขนพื้นที่รอยตอ/เดินทางไปมา 
- สํารวจและกําจัดลูกนํ้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพรกระจายโรคในวงกวาง 

1. โรงพยาบาลในอําเภอที่ผูปวยอาศัยอยู 
2. โรงเรียนในตําบลที่ผูปวยอาศัยอยู และโรงเรียนประจําอําเภอซึ่งเปนแหลงรวมของนักเรยีน

จากหลายตําบล 
3. วัดในหมูบานที่ผูปวยอาศัยอยูและหมูบานใกลเคียง  

- ระดมทรัพยากรจากภายนอกมาชวยสนับสนุน 

เปาหมายการควบคุมโรค เมื่อพบผูปวยยืนยัน หรือผูปวยสงสัย  

เปาหมาย พื้นทีท่ั่วไป เขตเทศบาล 
กรุงเทพมหานครและเมือง

พัทยา 
1) HI, CI = 0% ภายใน 5 วัน - ทั้งหมูบาน ที่มีพื้นที่สวนหน่ึง

อยูในรัศมี 100 เมตรของบาน
ผูปวย  
- รัศมี 100 เมตรในจุดที่ผูปวย
เดินทางไปเปนประจํา 
หลังจากมีอาการ  

- รัศมี 100 เมตรรอบบาน
ผูปวย 
- รัศมี 100 เมตรในจุดที่ผูปวย
เดินทางไปเปนประจํา 
หลังจากมีอาการ 

-รัศมี 100 เมตรรอบบาน
ผูปวย 
- รัศมี 100 เมตรในจุดที่ผูปวย
เดินทางไปเปนประจํา 
หลังจากมีอาการ 

2) HI, CI < 5% ภายใน 14 
วัน 

- ทั้งตําบลที่ผูปวยอาศัยอยู - ทั้งชุมชนหรือหมูบานที่
ผูปวยอาศัยอยู 

- 

3) HI, CI < 5% ภายใน 28 
วัน 

- ทั้งอําเภอที่ผูปวยอาศัยอยู - ทั้งตําบลที่ผูปวยอาศัยอยู - ทั้งชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู 

การจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค 
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2. มีผูปวย PUI ท่ีอยูระหวางการรอผลตรวจยืนยัน (PUI lab-pending) 
- คนหาผูปวยเพิ่มเติมและหญิงต้ังครรภ พนยา สํารวจและกําจัดลูกนํ้า ในรัศมี 100 เมตร 

- ในรัศมี 100 เมตร ใหมีคา HI และ CI เปน 0 ต้ังแตวันที่ 5 เปนตนไป จากวันที่เริ่มดําเนินการ

ควบคุมโรค (กรณีผลแลปไมชัดเจน) 

- ระดมทรัพยากรจากภายนอกมาชวยสนับสนุน หรือ ใชทรัพยากรจากภายในพื้นที่ 

3. มีผูปวย PUI ท่ีผลตรวจยืนยันเปนลบ (PUI lab-excluded) 
- คนหาผูปวยเพิ่มเติม พนยา สํารวจและกําจัดลูกนํ้า ในรัศมี 100 เมตร 

- ในรัศมี 100 เมตร ใหมีคา HI และ CI เปน 0 ต้ังแตวันที่ 5 เปนตนไป จากวันที่เริ่มดําเนินการ

ควบคุมโรค (กรณีผลแลปไมชัดเจน) 

- ใชทรัพยากรภายในพื้นที่ 
 

 ในสวนของการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ในการควบคุมโรค บางจังหวัดใชวิธีแบงตําบลเปนสีเขียว 

เหลือง แดง เพื่อใชในการกําหนดลําดับการดําเนินการควบคุมโรค ดังน้ี 

• สีแดง คือ ตําบลที่พบผูปวยยืนยัน 

• สีเหลือง คือ ตําบลที่อยูรอบๆ ตําบลที่พบผูปวยยืนยัน 

• สีเขียว คือ ตําบลอื่นๆ ที่เหลือ 
 

 เน่ืองจากขณะที่ทําการสอบสวนและควบคุมโรค มีโอกาสที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับเช้ือจากการเขาพืน้ทีซ่ึง่
ยังไมสามารถกําจัดยุงที่มีเช้ือกอโรคไดหมด โดยเฉพาะในระยะวันแรกๆ ของการควบคุมโรคในแตละพื้นที่ ดังน้ัน
ควรมีการดําเนินการเพื่อปองกันตัวเองของทีมปฏิบัติการดังน้ี 

1.  ผูรับผิดชอบทีม logistic จัดหายาทากันยุงสําหรับทีมสอบสวนและควบคุมโรค 
2.  กําหนดใหมีผูแจงเตือนประจําทีม (safety officer) ซึ่งทุกเชากอนเริ่มออกปฏิบัติงานจะตองแจงเตือน

ลูกทีมของตัวเองวาไดทายากันยุงแลวหรือยัง ในกรณีที่การปฏิบัติงานกินเวลาหลายช่ัวโมง อาจตอง
พิจารณาวาตองมีการทายากันยุงรอบที่สองในวันเดียวกัน ตามจํานวนช่ัวโมงการออกฤทธ์ิของยาทา
กันยุงแตละชนิด ตามที่เขียนกํากับไวขางซอง โดยเฉพาะกลุมยากันยุงที่เปนสมุนไพร ซึ่งมักมี
ระยะเวลาการออกฤทธ์ิสั้นกวากลุมที่เปนสารเคมี  

 
 
 
เอกสารอางอิง 

1. Laboratory testing for Zika virus infection, Interim guidance 23 March 2016. World Health 
Organization. Available from: http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/laboratory-
testing/en/    

2. Update: Interim Guidance for Health Care Providers Caring for Pregnant Women with Possible Zika 
Virus Exposure — United States, July 2016. MMWR. Weekly / July 29, 2016 / 65(29);739–744 

การปองกันตนเองของผูสอบสวนโรค 

http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/laboratory-testing/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/laboratory-testing/en/
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ภาคผนวก 
แบบสอบสวนผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคติดเช้ือไวรัสซิกา  

 

1. ขอมูลท่ัวไป    [  ] PUI ไขออกผ่ืน   [  ] PUI หญิงต้ังครรภ    [  ] PUI ทารกศีรษะเล็ก  [  ] PUI GBS 
ช่ือ.......................................นามสกลุ........................................    เพศ [  ] ชาย  [  ] หญงิ  อายุ................ป..............เดือน 
อาชีพ(OCC).......................... ลักษณะงานทีท่ํา(OCC2)......................... โรคประจําตัว(UD)......................... โทร................ 
ที่อยูขณะปวย บานเลขที่.............. หมูที.่........ ตําบล........................ อําเภอ......................... จังหวัด................................... 
โรงเรียน/สถานที่ทํางาน…………………………………………………………… อําเภอ......................... จังหวัด................................... 
ประวัติเดินทางกอนปวย 14 วัน และหลังปวย 5วัน (นอกเหนือจากโรงเรียนและที่ทํางาน) 

(1) สถานที.่............................................................................................... วันที่เดินทาง..................................... 
(2) สถานที.่............................................................................................... วันที่เดินทาง..................................... 
(3) สถานที.่............................................................................................... วันที่เดินทาง..................................... 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูจริง................. คน             ผูที่มีอาการไข/ผื่น จํานวน.................... คน  (ระบุ) 
(1) ช่ือ........................................................... ความเกี่ยวของ ............................วันที่มีอาการ.............................. 
(2) ช่ือ........................................................... ความเกี่ยวของ ............................วันที่มีอาการ.............................. 

 

2. อาการและอาการแสดง 
วันเริ่มปวยของอาการแรก (ONSET)  วันที่................ เดือน........................... พ.ศ. .................................. 

1) ผื่น (RASH)  [  ] 1 มี  [  ] 2 ไมม ี วันเริ่มออกผื่น ............./................./................ 
 - ชนิดผื่น .............................................. - ระยะเวลาของผื่น.........................วัน 
 - บริเวณที่พบผื่น (ใสตัวเลขเรียงลําดับกอน-หลงั)  [  ] ใบหนา  [  ] ไรผม [  ] แขน [  ] ขา [  ] ลําตัว   

[  ] อื่น ๆ ............................................................... 
2) ไข (FEVER)  [  ] 1มี  [  ] 2ไมม ี วันเริ่มมีไข ............./................./................ 
3) ตาแดง (CONJ)  [  ] 1มี  [  ] 2ไมม ี วันเริ่มตาแดง ............/............../............... 
4) ปวดขอ (ARTHRI) [  ] 1มี  [  ] 2ไมม ี วันเริ่มปวดขอ........./................./................ 
5) ขอบวม/แดง/รอน  (JTSWE)    [  ] 1ม ี  [  ] 2ไมมี    วันเริ่มขอบวม/แดง/รอน  ........./.............../................ 
6) ตอมนํ้าเหลืองโต (LYMP)        [  ] 1มี  [  ] 2ไมม ี ตําแหนงที่ตอมนํ้าเหลืองโต................................... 
7) ปวดกลามเน้ือ (MYAL)     [  ] 1มี   [  ] 2ไมม ี
8) ปวดศีรษะ (HEADAC)    [  ] 1มี   [  ] 2ไมม ี
9) ออนเพลีย (FATIQ)     [  ] 1มี  [  ] 2ไมม ี  
10) กลุมอาการทางเดินหายใจสวนบน (URI)  [  ] 1มี    [  ] 2ไมมี 
11) กลุมอาการกลิแลง-บารเร (GBS)   [  ] 1มี    [  ] 2ไมมี 
12) อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................................................... 

**ขอ 13) และ 14) ตอบเฉพาะกลุมหญิงต้ังครรภ 
13) คลอดทารกแรกเกิดศีรษะเล็ก (BABYMICRO) [  ] 1มี   [  ] 2ไมม ี       [  ] 3ยังไมทราบ 
14) ทารกในครรภศีรษะเล็ก (FETUSMICRO)    [  ] 1มี    [  ] 2ไมมี        [  ] 3ยังไมทราบ 

 

3. ปจจัยเสี่ยงในชวง 14 วันกอนเร่ิมปวย 
1) สัมผสัผูปวยไขออกผื่นกอนปวย (RISK1)    [  ] 1ใช  [  ] 2ไมใช 
2) ไปทํางานกับคนที่มีอาการไข ออกผื่น (RISK2)   [  ] 1ใช  [  ] 2ไมใช 
3) มีคนในครอบครัว มีอาการไข ออกผื่น (RISK3)   [  ] 1ใช  [  ] 2ไมใช 

ตอหนา 2 
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4) ทานเดินทางไปในพื้นที่ที่มปีระวัติเสี่ยงโรคซิกา (RISK4)  [  ] 1ใช  [  ] 2ไมใช 
5) บานอยูในละแวกบานผูปวยสงสัย/ยืนยันโรคซิกา (RISK5)  [  ] 1ใช  [  ] 2ไมใช  

โดยอยูในรัศม ี [ 1 ] 0 - 25 เมตร     [ 2 ] 26 - 50 เมตร     [ 3 ] 51 - 100 เมตร     [ 4 ] เกิน 100 เมตร
  

4. การเก็บตัวอยางตรวจ Zika 
การสงตรวจ ระบุวันท่ีหากมีการสงตัวอยางตรวจ ไมสง 

1) Zika PCR จากปสสาวะ (ZURIDATE) ……………../………………./……………….. [  ] ไมสง 

2) Zika PCR จากเลือด (ZPCRDATE) ……………../………………./……………….. [  ] ไมสง 

3) Zika PCR ตัวอยางอื่นๆ (OTHPCR) 
โปรดระบ…ุ…………………………………………. 

 
……………../………………./……………….. 

 

4) Zika IgM (ZIgMDATE)  
เฉพาะเด็กทารก และ GBS 

 
……………../………………./……………….. [  ] ไมสง 

5) Zika IgG (ZIgGDATE)  
เฉพาะเด็กหัวเล็กที่ Zika IgM negative 

 
……………../………………./……………….. [  ] ไมสง 

 

5. สรุปผลการสอบสวน 
1) สรปุผูปวย (CASE)    [  ] 1.PUI    [  ] 2.Suspected    [  ] 3.Confirmed    [  ] 4.Asymptomatic 

infection    
2) วันที่ยืนยันการติดเช้ือ เฉพาะกรณีผูปวยยืนยันหรือติดเช้ือไมมีอาการ (CONFDATE) ………./………./……… 
3) ที่มาของผูปวย (TYPE)    [  ] 1.มารับการรักษา       [  ] 2.หญิงต้ังครรภทีม่าฝากครรภ     

[  ] 3.คนหายอนหลงัจากโรงพยาบาล [  ] 4.คนหาเพิ่มเติมจากกลุมอื่นๆ ระบุ
........................ 
[  ] 5.ผูสัมผสั (กรณีตอบขอ 5 โปรดระบุ) 

  เปนผูสัมผัสของผูปวยยืนยัน ช่ือ......................................................................................................... 
[  ] 5.1ผูสัมผัสรวมบาน [  ] 5.2ผูสัมผัสรวมโรงเรียน/ทีท่ํางาน [  ] 5.3ผูที่อยูในรัศมี 100 เมตร 
[  ] 5.4ผูที่อยูนอกรัศมี 100 เมตร   [  ] 5.5หญงิต้ังครรภในพื้นที่เปาหมาย  
[  ] 5.6หญิงต้ังครรภนอกพื้นที่เปาหมาย  [  ] 5.7อื่น ๆ ระบ.ุ............................................. 

 

6. เฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุใหถามเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 
1) ต้ังครรภหรือไม (PREG)  [  ] 1ใช  [  ] 2ไมใช [  ] 3ไมทราบ/ไมแนใจ 
2) เดือนที่กําหนดคลอด (DELIVER) …………………/……………………… ระบเุดือน/ป 
3) อายุครรภเมื่อพบครั้งแรก (GAMEET) ………………………...…………. สัปดาห 
4) อายุครรภเมื่อพบหรอืสงสัยวาติดเช้ือ (GAINFECT) ………………………...…………. สัปดาห 
5) ผลการต้ังครรภ (PREGOUT)  

[  ] 1คลอดทารกปกติ  [  ] 2คลอดทารกผิดปกติ  [  ] 3ทารกเสียชีวิตเมื่อแรกเกิด  
[  ] 4ทารกตายในครรภ (GA 28 wkเปนตนไป)  [  ] 5แทงบุตร (GAนอยกวา 28 wk)   [  ] 6ยังไมคลอด 

 
 

ชื่อผูสอบสวน………………………….………................……………..……..ตําแหนง……………………………….......…………....……… 
ท่ีทํางาน…………………………………..………….วันท่ีสอบสวน……………...............………โทรศัพท……........…………….………… 
 

หมายเหตุ:  กรุณาสงสํานักระบาดวิทยา ทาง email: zikaboe@gmail.com  หรือ Fax: 02-591-8579  

เพื่อเปนหลักฐานการสนับสนุนคาตรวจ Lab 

mailto:zikaboe@gmail.com
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