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แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
(Investigation guideline for Zika virus infection)
พจมาน ศิริอารยาภรณ โรม บัวทอง และอรทัย สุวรรณไชยรบ
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

วัตถุประสงคการสอบสวนโรค
1. เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ และวิธีแพรโรคของกลุมผูปวยที่มีอาการเขาเกณฑสอบสวนโรคซิกา
2. เพื่อรวบรวมองคความรูของเชื้อ Zika virus ที่ไดจากการสอบสวนโรค
3. เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการควบคุม และปองกันโรค

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคและควบคุมโรค
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา มีเงื่อนไขการออกสอบสวนโรคและควบคุมโรค ดังนี้
1. ระดับตําบลและอําเภอ
ในกรณีพบผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) จนถึง ผูปวยยืนยัน (Confirmed case)
2. ระดับจังหวัด
ในกรณีพบผูปวยสงสัย (Suspected case) ผูปวยยืนยัน (Confirmed case) หรือผูที่ติดเชื้อไมแสดงอาการ
(Asymptomatic infection) ในจังหวัด โดยรวมลงสอบสวนและควบคุมโรค จนกวาจะสิ้นสุดการระบาด
3. สํานักงานปองกันควบคุมโรค และ ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
ในกรณีพบผูปวยยืนยัน (Confirmed case) หรือผูที่ติดเชื้อไมแสดงอาการ (Asymptomatic infection) ใน
จังหวัดที่ไมเคยพบผูปวย และในอําเภอใหมของจังหวัดเดิม
4. สํานักระบาดวิทยา และ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง
ในกรณีพบผูปวยยืนยัน (Confirmed case) หรือผูที่ติดเชื้อไมแสดงอาการ (Asymptomatic infection) ใน
จังหวัดที่ไมเคยพบผูปวย สวนกรณีที่พบผูติดเชื้อไวรัสซิกา ในอําเภอใหมของจังหวัดเดิม ใหพิจารณาเปนรายกรณี
หมายเหตุ การสิ้นสุดการระบาด หมายถึง ไมพบผูติดเชื้อรายใหมนับจากวันพบผูปวยรายสุดทายของอําเภอ ครบ
28 วัน โดยแยกเปน
1) กรณีที่ผูปวยรายสุดทายเปนผูที่มีผลตรวจพบเชื้อ (คือ ผูปวยยืนยัน และผูติดเชื้อที่ไมแสดงอาการ) ใหนับจาก
วันที่ไดรับผลตรวจในครั้งแรกแทนวันพบผูปวย
2) กรณีที่ผูปวยรายสุดทายเปนผูปวยสงสัย (ซึ่งเปนผูที่มีอาการเขาไดกับ PUI และอยูในพื้นที่เดียวกับผูปวยยืนยัน แต
ไมไดเก็บตัวอยางสงตรวจ) ใหนับจากวันแรกที่พบผูปวย

1

การดําเนินการเมื่อพบผูปวยยืนยัน ผูปวยสงสัย หรือผูทตี่ ิดเชือ้ ไมแสดงอาการ จากเชื้อไวรัสซิกา
1. สัมภาษณผูปวยตามแบบสอบสวนโรคซิกา (ภาคผนวก) โดยเนนประวัติเดินทางของผูปวยทั้งกอนและหลัง
ปวย โดยรวมถึงการเดินทางในชีวิตประจําวัน ซึ่งไมจําเปนตองออกนอกพื้นที่ เพื่อศึกษาความเปนไปได
ของผูที่อาจเปนแหลงโรคหรือผูที่ไดรับการแพรโรคหลังจากผูปวยเริ่มมีอาการ เพื่อนําไปกําหนดพื้นที่ใน
การสอบสวนและควบคุมโรค นอกจากนี้ยังมีสวนของการถามอาการผูปวยอยางละเอียด การกลุม/สรุป
ประเภทของผูปวย และการเชื่อมโยงกับผูปวยรายอื่นในกรณีที่ผูปวยคนนั้นเปนผูสัมผัสของผูปวยรายใด
รายหนึ่ง
2. เก็บตัวอยางผูสัมผัสในครอบครัว หญิงตั้งครรภ และผูที่มีอาการเขาเกณฑสอบสวนโรคที่อาศัยในหมูบาน
หรือชุมชนเดียวกับผูปวย
3. ประสานทีมควบคุมโรคในการสํารวจและกําจัดลูกน้ํา รวมทั้งยุงตัวแกในหมูบานหรือชุมชนที่ผูปวยอาศัย
อยู รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่ผูปวยเดินทางไปเปนประจําภายหลังจากเริ่มมีอาการปวย โดยเฉพาะในระยะ 5 วัน
แรกหลังเริ่มปวย
a. ในการสํารวจและกําจัดลูกน้ําในหมูบานหรือชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู รวมทั้งที่ทํางานหรือโรงเรียน
ควรใชเจาหนาที่สาธารณสุขเปนหลักในการดําเนินการ โดยระดมเจาหนาที่(อาจรวมกับอสม.)
จากพื้นที่อื่นๆ มารวมดําเนินการ เนื่องจากภายหลังจากเริ่มสอบสวนโรคและคนหาผูปวยเพิ่มเติม
มักพบผูปวยมากกวาหนึ่งหมูบาน หรือบางครั้งพบในหลายตําบล
b. การพนสารเคมีเพื่อกําจัดยุงตัวแกในหมูบานหรือชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู ในระยะแรกของแตละ
อําเภอ ควรขอใหเจาหนาที่จากศูนยควบคุมปองกันโรคนําโดยแมลงที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ เปน
ผูดําเนินการรวมกับทีมพนสารเคมีฯของพื้นที่ โดยใหมีการสอนในขณะปฏิบัติงานรวมดวย
4. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency operation center: EOC) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
(ดูรายละเอียดใน “แนวทางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา”) ระดับอําเภอ โดยอาจรวมกับการจัด EOC ระดับจังหวัดในกรณีที่เห็นสมควร เพื่อใหมีการ
ระดมบุคลากรและทรัพยากรจากสวนตางๆ มารวมกันดําเนินงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
5. จัดใหมีการทบทวนความรู
a. ทบทวนทักษะการสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายของเจาหนาที่และอสม. ในพื้นที่ โดยทีมจากเขต
หรือสวนกลาง ซึ่งสามารถทําไดขณะที่ทํางานรวมกัน
b. อบรมทีมพนสารเคมีกําจัดยุงในพื้นที่ซึ่งมักจะไดทําหลังจากสัปดาหแรก เนื่องจากชวงแรกเนน
การควบคุ ม โรคในพื้น ที่ อ ย า งรวดเร็ว รว มกับ การจั ดระบบตา งๆให มีค วามคล อ งตั ว และมี
ประสิท ธิภาพกอ น เมื่อ ระบบตางๆ เริ่ม เขาที่แลวควรรีบ จัดอบรมเพื่อ ใชโ อกาสนี้ในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภาพในการพ นสารเคมีฯแกทีม ที่รับ ผิ ดชอบงานนี้ของพื้นที่ เนื่อ งจากยัง ตอ งมีก าร
ดําเนินการตอเนื่องอีกหลายสัปดาห จนกวาจะพนระยะระบาด
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6. สํารวจและกําจัดลูกน้ําในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพรกระจายโรคในวงกวาง
a. โรงพยาบาลในอําเภอที่ผูปวยอาศัยอยู
b. โรงเรียนในตําบลที่ผูปวยอาศัยอยู และโรงเรียนประจําอําเภอซึ่งเปนแหลงรวมของนักเรียนจาก
หลายตําบล
c. วัดในหมูบานที่ผูปวยอาศัยอยูและหมูบานใกลเคียง
การคนหาผูปวยเชิงรุกและเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
เมื่อพบผูปวยยืนยัน (confirmed case) หรือผูที่ติดเชื้อไมแสดงอาการ (asymptomatic infection)
ตองทําการคนหาผูปวยเชิง รุกในประชากรกลุมตางๆ ดังนี้ เพื่อศึกษาทิศทางของการกระจายโรค และกําหนด
ขอบเขตการควบคุมโรคในระยะแรก
1. ผูที่อยูในบานเดียวกับผูปวยหรือผูที่ติดเชื้อไมแสดงอาการ
a. สมาชิกในครอบครัวที่ไมมีอาการ เก็บปสสาวะสงตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี
RT-PCR
b. สมาชิกในครอบครัวที่มีอาการเขาเกณฑ PUI (ดูนิยามใน “แนวทางการดําเนินงานเฝาระวังโรค
ติดเชื้อไวรัสซิกา”) ดําเนินการเก็บตัวอยางดังนี้
i. หากพบผูที่มีอาการในระยะนอยกวา 7 วันแรกนับจากวันเริ่มปวย เก็บเลือด (plasma)
และปสสาวะ (urine) เพื่อสงตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR(1)
ii. หากพบผูที่มีอาการในระยะตั้งแต 7 วัน – 1 เดือนนับจากวันเริ่มปวย หรือไมทราบวัน
เริ่มปวย ใหเก็บเฉพาะปสสาวะ เพื่อสงตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี RTPCR(1)
2. คนหาผูที่มีอาการเขาเกณฑ PUI ในทั้งหมูบาน (สวนพื้นที่ในเขตเทศบาล/ กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา ใชเ ปนรัศมีอยางนอ ย 100 เมตร) โรงเรียน หรือ ที่ทํางานเดียวกัน หรือ ทํากิจกรรมในสถานที่
เดียวกัน กับผูปวยหรือผูที่ติดเชื้อไมแสดงอาการ โดยการลงสํารวจในพื้นที่ ซึ่งมักทําไปดวยกันกับกิจกรรม
การสํารวจและทําลายลูกน้ํายุงลายในหมูบานชวง 5 วันแรกในการควบคุมโรคหลังพบผูปวย การเก็บ
ตัวอยางแบงเปน 2 กลุมคือ
a. คนทั่วไปซึ่งมีอาการเขาเกณฑ PUI เก็บเหมือนขอ 1 b.
b. หญิงตั้งครรภซึ่ งมีอาการเข าเกณฑ PUI เก็บปสสาวะเหมือนในขอ 1 b. สวนการเก็บเลือดไม
จํ าเป นต อ งอยู ในระยะ 7 วั นแรกหลั ง ป วย แต ส ามารถเก็ บ ได ตลอดระยะเวลาการตั้ ง ครรภ
(เนื่องจากในหญิงทองบางรายสามารถมีภาวะ viremia อยูเปนเวลานาน(2))
3. คน หาผู ป ว ยจากข อ มู ล ของผู ที่ ม าโรงพยาบาลในอํ า เภอซึ่ ง เป นที่ อ ยู ข องผูป ว ยยื น ยั น และจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่อยูในตําบลเดียวกับที่ตั้งของหมูบานผูปวยยืนยัน
a. คนหาผูที่มีอาการผื่นรวมกับมีไข ยอนหลังไปประมาณ 1 เดือน นับจากวันเริ่มปวยของผูปวยราย
แรกที่มีขอมูลในขณะนั้น และนําบัตรผูปวยนอก หรือเวชระเบียนผูปวย (ในกรณีที่เปนผูปวยใน)
มาทบทวนอาการปวย เพื่อหาผูที่เขาเกณฑ PUI โดยใชเกณฑไขและผื่นในผูใหญ สวนในเด็กอายุ
นอยกวา 15 ป ใชเกณฑไข ผื่น และตาแดง
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b. เมื่อไดรายชื่อและที่อยูของผูที่เขาเกณฑ PUI แลว ใหจัดทีมลงไปสัมภาษณที่บานผูปวยเหลานั้น
เพื่อดูวานาจะเปนโรคอื่น หรือมีความเปนไปไดที่อาจติดเชื้อโรคซิกา ในกรณีพิจารณาแลววาไมได
มีประวัติหรืออาการที่เขาไดกับโรคอื่นชัดเจน ใหเก็บตัวอยางเหมือน PUI (ตามแนวทางในขอ 2)
4. การเก็บตัวอยางสงตรวจจากหญิงตั้งครรภ (ที่ไมมีอาการ) ในอําเภอที่พบผูปวยยืนยัน โดยแยกเปน
a. ผูที่อ าศั ยอยูในหมูบ านเดี ยวกับ ที่มีผูปวยยืนยันหรือผูที่ติดเชื้อ ไมแสดงอาการ (หรือ รัศมี 100
เมตรในกรณีของเขตเทศบาล/ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) เก็บตัวอยางปสสาวะ ในวันแรก
ที่พบ และในวันที่ 14 รวมถึงอาจพิจารณาเก็บ ตัวอยางเลือด (plasma)* เพื่อ สง ตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR
b. ผูที่อาศัยอยูในตําบลเดียวกับผูปวยยืนยันหรือผูที่ติดเชื้อไมแสดงอาการ เก็บตัวอยางปสสาวะ ใน
วันแรกที่พบ และอาจพิจารณาเก็บตัวอยางเลือด (plasma)* เพื่อสงตรวจหาสารพันธุกรรมของ
ไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR
c. ผูที่อาศัยอยูในอําเภอเดียวกับผูปวยยืนยันหรือผูที่ติดเชื้อไมแสดงอาการ เก็บตัวอยางปสสาวะ
เพื่อสงตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR สําหรับกลุมนี้ ไมจําเปนตองเก็บ
ตัวอยางทุกราย แตเก็บเฉพาะในหญิงตั้งครรภที่มาโรงพยาบาลตามกําหนดฝากครรภ ในชวงที่ยัง
อยูในระยะควบคุมโรคของอําเภอนั้นๆ
5. การคนหาผูปวยในโรงเรียนที่อยูในตัวอําเภอ
ในชวงสัปดาหที่สองหรือสามของการสอบสวนควบคุมโรค เมื่อกิจกรรมในกลุมเปาหมายหลัก (กลุม
ตางๆในขอ 1-4) เริ่มทําไดดีพอสมควรแลว อาจพิจารณาคนหาผูปวยในนักเรียนของโรงเรียนที่อยูใน
ตัวอําเภอ ซึ่งควรทํารวมกับ การสํารวจและทําลายลูกน้ํายุงลายเชนกัน โดยมีจุดประสงคคือ เพื่ อ
ตรวจจับการระบาดที่อาจจะมีอยูแลวในกลุมนี้ และรีบดําเนินการควบคุมโรค เนื่องจากโรงเรียนในตัว
อําเภอมักเปนที่รวมของนักเรียนจากหลายตําบลของอําเภอนั้นๆ หากปลอยใหเกิดการระบาดจะทํา
ใหการสอบสวนและควบคุมโรคมีความยุงยากยิ่งขึ้น สําหรับการเก็บตัวอยาง ดําเนินการเหมือนกลุม
PUI (ตามแนวทางดานบน ในขอ 2)
หมายเหตุ ในกรณีที่ประเมินวานาจะมีการระบาดเปนวงกวางในพื้นที่มาแลวระยะหนึ่งกอนที่จะตรวจพบผูปวยราย
แรก อาจพิจารณาใหเก็บเลือดหญิงตั้งครรภในหมูบานหรือตําบลเดียวกับผูปวยยืนยันสงตรวจทุกราย เนื่องจากใน
หญิงตั้งครรภบางรายอาจพบเชื้อในเลือด แตไมพบในปสสาวะ โดยที่สามารถพบเชื้อในเลือดไดเปนเวลานาน และ
ยังสามารถแพรเชื้อไดตลอด
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รูปที่ 1 การคนหาผูปวยเพิ่มเติม และเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ กรณีพบผูปวยยืนยันหรือผูติดเชื้อไม
แสดงอาการ

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

วิธีเก็บตัวอยาง
1. Plasma (พลาสมา) ใหเจาะเลือดใสหลอด EDTA ประมาณ 5 มิลลิลิตร ปนแยกเอาน้ําเหลืองพลาสมา
ใสหลอดพลาสติกเล็ก แบงเปน 2 หลอด (เมื่อพบผูปวยยืนยันในอําเภอแลว ใหลดเหลือ 1 หลอด) หลอดละไมต่ํา
กวา 0.5 มิลลิลิตร ติดฉลากชื่อ-สกุล อายุ ชนิดตัวอยางและวันที่เก็บตัวอยาง
หลอด EDTA (ฝามวง) ใชสําหรับเก็บเลือดสงตรวจ

2. Urine (ปสสาวะ) ใหเก็บตัวอยางปสสาวะ ไมต่ํากวา 30 มิลลิลิตร บรรจุในกระปุกพลาสติกสะอาด
หรือปลอดเชื้อ แบงเปน 2 กระปุก (เมื่อพบผูปวยยืนยันในอําเภอแลว ใหลดเหลือ 1 กระปุก) กระปุกละ 10-15
มิลลิลิตร ปดฝาใหแนน และ sealed ขอบฝาดวยพาราฟฟน หรือ เทปกาว ใสถุงพลาสติก หรือถุงซิปล็อก อีก 2
ชั้น แยกเปนรายบุคคล ติดฉลากชื่อ-สกุล อายุ ชนิดตัวอยางและวันที่เก็บตัวอยาง
ควรใชกระปุกปลอดเชื้อแบบฝาเกลียวเพื่อปองกัน ตัวอยางหกระหวา ง
นําสงหองปฏิบัติการ

หาม ใสกระปุกปสสาวะของผูปวยหลายคนในถุงเดียวกัน
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3. Saliva (น้ําลาย) ใหบวนใสกระปุก sterile ปริมาณ 1 – 5 มิลลิลิตร ใหเก็บในชวงแรกของการปวยไม
เกิน 7 วันหลังเริ่มปวย และเก็บในกรณีที่ไมสามารถเก็บเลือดได หรือในกรณีหญิงตั้งครรภ ที่สงสัยมาก
4. CSF (น้ําไขสันหลัง) เก็บใสภาชนะปลอดเชื้อ ปริมาณ 1 – 5 มิลลิลิตร เก็บสงตรวจในกรณีที่แพทย
สงสัยเยื่อหุมสมองหรือสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสซิกา
5. สารคัดหลั่งอื่น ๆ เชน น้ําคร่ํา รก ใหเก็บตัวอยางตามขอบงชี้ ตามแนวทางของกรมการแพทย
การนําสงตัวอยาง
เมื่อเก็บ Plasma, Urine หรือตัวอยางอื่นๆ สงตรวจ ใหนําหลอดบรรจุตัวอยางใสถุงพลาสติก แชใน
กระติกที่มี ice pack หรือน้ําแข็ง กรณีที่มีตัวอยางจากผูปวยหลายราย ใหแยกถุงพลาสติก 1 ถุง ตอ 1 ราย สง
พรอมใบนําสง (ภาคผนวก 2) ที่กรอกขอความอยางชัดเจน ภายใน 24 ชั่วโมง
1. ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) ในระยะแรกของอําเภอขณะที่ยังไมพบผูปวยยืนยัน เก็บตัวอยาง
แยกตัวอยางเปน 2 ชุด สงสถาบั นวิจั ยวิท ยาศาสตรส าธารณสุ ขกรมวิท ยาศาสตรการแพทย ทั้ง 2 ชุด
ซึ่งสํานักระบาดวิทยาจะเปนผูแบงตัวอยางมา 1 ชุดเพื่อสงตรวจหองปฏิบัติการอื่นๆที่เปนเครือขายตาม
ความเหมาะสม
2. เมื่อพบผูปวยยืนยันแลวในอําเภอ ไมตองแยกตัวอยางเปน 2 ชุด เนื่องจากจะสงตรวจเพียง 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.
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เปาหมายการควบคุมโรค เมื่อพบผูปวยยืนยัน หรือผูปวยสงสัย
กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา
1) HI, CI = 0% ภายใน 5 วัน - ทั้งหมูบาน ที่มีพื้นที่สวนหนึ่ง - รัศมี 100 เมตรรอบบาน
-รัศมี 100 เมตรรอบบาน
อยูในรัศมี 100 เมตรของบาน ผูปวย
ผูปวย
- รัศมี 100 เมตรในจุดที่ผูปวย - รัศมี 100 เมตรในจุดที่ผูปวย
ผูปวย
- รัศมี 100 เมตรในจุดที่ผูปวย เดินทางไปเปนประจํา
เดินทางไปเปนประจํา
เดินทางไปเปนประจํา
หลังจากมีอาการ
หลังจากมีอาการ
หลังจากมีอาการ
2) HI, CI < 5% ภายใน 14 - ทั้งตําบลที่ผูปวยอาศัยอยู
- ทั้งชุมชนหรือหมูบานที่
วัน
ผูปวยอาศัยอยู
3) HI, CI < 5% ภายใน 28 - ทั้งอําเภอที่ผูปวยอาศัยอยู
- ทั้งตําบลที่ผูปวยอาศัยอยู
- ทั้งชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู
วัน
เปาหมาย

พื้นทีท่ ั่วไป

เขตเทศบาล

สําหรับพื้นที่ที่พบผูปวยยืนยัน แตมีหลักฐานชัดเจนวารับเชื้อมาจากพื้นที่อื่น (imported case) โดยไม
พบผูปวยรายอื่นเพิ่มเติมหลังจากคนหาผูปวยเพิ่มเติมอยางเต็มที่แลว (no local transmission) หรือกรณีที่พบผูที่
ติดเชื้อไมแสดงอาการ ใหเนนการควบคุมโรคในขอ 1
การจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค
เนื่องจากการดําเนินงานเมื่อพบผูปวยยืนยันมีกิจกรรมคอนขางมาก และตองใชบุคลากรจํานวนมาก
รวมดําเนินการในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการจัดลําดับ
ความสําคัญในการทํางานกอน-หลัง และการระดมกําลังคนจากสวนตางๆ ดังนี้
1. มีผูปวยยืนยัน ไมวามีหรือไมมีการแพรเชื้อตอในพื้นที่ (Confirmed case with or without
local transmission)
- คนหาผูปวยเพิ่มเติมและหญิงตั้งครรภ
- พนสารเคมีกําจัดยุงตัวแก 0, 3, 7, 14, 21, 28 และสํารวจและกําจัดลูกน้ําในวันที่ 0, 3, 5, 7,
14, 21, 28
- ทั้งหมูบานใหมีคา HI และ CI เปน 0 ตั้งแตวันที่ 5 เปนตนไป จากวันที่เริ่มดําเนินการควบคุม
โรค (นับ จากวั นที่ท ราบผลการตรวจยืนยันทางหอ งปฏิบัติการ) และควบคุม ทั้ง ตําบลและ
อําเภอใหมีคา HI และ CI นอยกวา 5 ภายใน 14 และ 28 วันตามลําดับ (ดูรายละเอียดใน
หัวขอ “เปาหมายการควบคุมโรคฯ”)
- ควบคุมพาหะเขมขนพื้นที่รอยตอ/เดินทางไปมา
- สํารวจและกําจัดลูกน้ําในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพรกระจายโรคในวงกวาง
1. โรงพยาบาลในอําเภอที่ผูปวยอาศัยอยู
2. โรงเรียนในตําบลที่ผูปวยอาศัยอยู และโรงเรียนประจําอําเภอซึ่งเปนแหลงรวมของนักเรียน
จากหลายตําบล
3. วัดในหมูบานที่ผูปวยอาศัยอยูและหมูบานใกลเคียง
- ระดมทรัพยากรจากภายนอกมาชวยสนับสนุน
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2. มีผูปวย PUI ที่อยูระหวางการรอผลตรวจยืนยัน (PUI lab-pending)
- คนหาผูปวยเพิ่มเติมและหญิงตั้งครรภ พนยา สํารวจและกําจัดลูกน้ํา ในรัศมี 100 เมตร
- ในรัศมี 100 เมตร ใหมีคา HI และ CI เปน 0 ตั้งแตวันที่ 5 เปนตนไป จากวันที่เริ่มดําเนินการ
ควบคุมโรค (กรณีผลแลปไมชัดเจน)
- ระดมทรัพยากรจากภายนอกมาชวยสนับสนุน หรือ ใชทรัพยากรจากภายในพื้นที่
3. มีผูปวย PUI ที่ผลตรวจยืนยันเปนลบ (PUI lab-excluded)
- คนหาผูปวยเพิ่มเติม พนยา สํารวจและกําจัดลูกน้ํา ในรัศมี 100 เมตร
- ในรัศมี 100 เมตร ใหมีคา HI และ CI เปน 0 ตั้งแตวันที่ 5 เปนตนไป จากวันที่เริ่มดําเนินการ
ควบคุมโรค (กรณีผลแลปไมชัดเจน)
- ใชทรัพยากรภายในพื้นที่
ในสวนของการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ในการควบคุมโรค บางจังหวัดใชวิธีแบงตําบลเปนสีเขียว
เหลือง แดง เพื่อใชในการกําหนดลําดับการดําเนินการควบคุมโรค ดังนี้
• สีแดง คือ ตําบลที่พบผูปวยยืนยัน
• สีเหลือง คือ ตําบลที่อยูรอบๆ ตําบลที่พบผูปวยยืนยัน
• สีเขียว คือ ตําบลอื่นๆ ที่เหลือ
การปองกันตนเองของผูสอบสวนโรค
เนื่องจากขณะที่ทําการสอบสวนและควบคุมโรค มีโอกาสที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับเชื้อจากการเขาพืน้ ทีซ่ งึ่
ยังไมสามารถกําจัดยุงที่มีเชื้อกอโรคไดหมด โดยเฉพาะในระยะวันแรกๆ ของการควบคุมโรคในแตละพื้นที่ ดังนั้น
ควรมีการดําเนินการเพื่อปองกันตัวเองของทีมปฏิบัติการดังนี้
1. ผูรับผิดชอบทีม logistic จัดหายาทากันยุงสําหรับทีมสอบสวนและควบคุมโรค
2. กําหนดใหมีผูแจงเตือนประจําทีม (safety officer) ซึ่งทุกเชากอนเริ่มออกปฏิบัติงานจะตองแจงเตือน
ลูกทีมของตัวเองวาไดทายากันยุงแลวหรือยัง ในกรณีที่การปฏิบัติงานกินเวลาหลายชั่วโมง อาจตอง
พิจารณาวาตองมีการทายากันยุงรอบที่สองในวันเดียวกัน ตามจํานวนชั่วโมงการออกฤทธิ์ของยาทา
กั นยุ ง แต ล ะชนิ ด ตามที่ เ ขี ยนกํากั บ ไว ขางซอง โดยเฉพาะกลุ ม ยากั นยุ ง ที่ เ ป นสมุ นไพร ซึ่ ง มัก มี
ระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้นกวากลุมที่เปนสารเคมี

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/laboratorytesting/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
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ภาคผนวก
แบบสอบสวนผูป วยเขาเกณฑสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
1. ขอมูลทั่วไป [ ] PUI ไขออกผื่น [ ] PUI หญิงตั้งครรภ [ ] PUI ทารกศีรษะเล็ก [ ] PUI GBS
ชื่อ.......................................นามสกุล........................................ เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง อายุ................ป..............เดือน
อาชีพ(OCC).......................... ลักษณะงานทีท่ ํา(OCC2)......................... โรคประจําตัว(UD)......................... โทร................
ที่อยูขณะปวย บานเลขที่.............. หมูท.ี่ ........ ตําบล........................ อําเภอ......................... จังหวัด...................................
โรงเรียน/สถานที่ทํางาน…………………………………………………………… อําเภอ......................... จังหวัด...................................
ประวัติเดินทางกอนปวย 14 วัน และหลังปวย 5วัน (นอกเหนือจากโรงเรียนและที่ทํางาน)
(1) สถานที่................................................................................................ วันที่เดินทาง.....................................
(2) สถานที่................................................................................................ วันที่เดินทาง.....................................
(3) สถานที่................................................................................................ วันที่เดินทาง.....................................
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูจ ริง................. คน
ผูที่มีอาการไข/ผื่น จํานวน.................... คน (ระบุ)
(1) ชื่อ........................................................... ความเกี่ยวของ ............................วันที่มีอาการ..............................
(2) ชื่อ........................................................... ความเกี่ยวของ ............................วันที่มีอาการ..............................
2. อาการและอาการแสดง
วันเริ่มปวยของอาการแรก (ONSET)
วันที่................ เดือน........................... พ.ศ. ..................................
1) ผื่น (RASH)
[ ] 1 มี
[ ] 2 ไมมี
วันเริ่มออกผื่น ............./................./................
- ชนิดผื่น ..............................................
- ระยะเวลาของผื่น.........................วัน
- บริเวณที่พบผื่น (ใสตัวเลขเรียงลําดับกอน-หลัง) [ ] ใบหนา [ ] ไรผม [ ] แขน [ ] ขา [ ] ลําตัว
[ ] อื่น ๆ ...............................................................
2) ไข (FEVER)
[ ] 1มี [ ] 2ไมมี
วันเริ่มมีไข ............./................./................
3) ตาแดง (CONJ) [ ] 1มี [ ] 2ไมมี
วันเริ่มตาแดง ............/............../...............
4) ปวดขอ (ARTHRI) [ ] 1มี [ ] 2ไมมี
วันเริ่มปวดขอ........./................./................
5) ขอบวม/แดง/รอน (JTSWE) [ ] 1มี
[ ] 2ไมมี วันเริ่มขอบวม/แดง/รอน ........./.............../................
6) ตอมน้ําเหลืองโต (LYMP)
[ ] 1มี [ ] 2ไมมี
ตําแหนงที่ตอมน้ําเหลืองโต...................................
7) ปวดกลามเนื้อ (MYAL)
[ ] 1มี
[ ] 2ไมมี
8) ปวดศีรษะ (HEADAC)
[ ] 1มี
[ ] 2ไมมี
9) ออนเพลีย (FATIQ)
[ ] 1มี
[ ] 2ไมมี
10) กลุมอาการทางเดินหายใจสวนบน (URI)
[ ] 1มี
[ ] 2ไมมี
11) กลุมอาการกิลแลง-บารเร (GBS)
[ ] 1มี
[ ] 2ไมมี
12) อื่น ๆ ระบุ...........................................................................................................................................................
**ขอ 13) และ 14) ตอบเฉพาะกลุม หญิงตั้งครรภ
13) คลอดทารกแรกเกิดศีรษะเล็ก (BABYMICRO)
[ ] 1มี
[ ] 2ไมมี
[ ] 3ยังไมทราบ
14) ทารกในครรภศีรษะเล็ก (FETUSMICRO)
[ ] 1มี
[ ] 2ไมมี
[ ] 3ยังไมทราบ
3. ปจจัยเสี่ยงในชวง 14 วันกอนเริ่มปวย
1) สัมผัสผูปวยไขออกผื่นกอนปวย (RISK1)
2) ไปทํางานกับคนที่มีอาการไข ออกผื่น (RISK2)
3) มีคนในครอบครัว มีอาการไข ออกผื่น (RISK3)

[ ] 1ใช
[ ] 1ใช
[ ] 1ใช
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[ ] 2ไมใช
[ ] 2ไมใช
[ ] 2ไมใช
ตอหนา 2

แกไขลาสุด วันที่ 8 สิงหาคม 2559
4) ทานเดินทางไปในพื้นที่ที่มปี ระวัติเสี่ยงโรคซิกา (RISK4)
5) บานอยูในละแวกบานผูปวยสงสัย/ยืนยันโรคซิกา (RISK5)
โดยอยูในรัศมี [ 1 ] 0 - 25 เมตร [ 2 ] 26 - 50 เมตร
4. การเก็บตัวอยางตรวจ Zika
การสงตรวจ
1) Zika PCR จากปสสาวะ (ZURIDATE)
2) Zika PCR จากเลือด (ZPCRDATE)
3) Zika PCR ตัวอยางอื่นๆ (OTHPCR)
โปรดระบุ…………………………………………….
4) Zika IgM (ZIgMDATE)
เฉพาะเด็กทารก และ GBS
5) Zika IgG (ZIgGDATE)
เฉพาะเด็กหัวเล็กที่ Zika IgM negative

[ ] 1ใช
[ ] 1ใช
[ 3 ] 51 - 100 เมตร

[ ] 2ไมใช
[ ] 2ไมใช
[ 4 ] เกิน 100 เมตร

ระบุวันที่หากมีการสงตัวอยางตรวจ
……………../………………./………………..

ไมสง
[ ] ไมสง

……………../………………./………………..

[ ] ไมสง

……………../………………./………………..
……………../………………./………………..

[ ] ไมสง

……………../………………./………………..

[ ] ไมสง

5. สรุปผลการสอบสวน
1) สรุปผูป วย (CASE) [ ] 1.PUI [ ] 2.Suspected [ ] 3.Confirmed [ ] 4.Asymptomatic
infection
2) วันที่ยืนยันการติดเชื้อ เฉพาะกรณีผูปวยยืนยันหรือติดเชื้อไมมีอาการ (CONFDATE) ………./………./………
3) ที่มาของผูปวย (TYPE) [ ] 1.มารับการรักษา
[ ] 2.หญิงตั้งครรภทมี่ าฝากครรภ
[ ] 3.คนหายอนหลังจากโรงพยาบาล
[ ] 4.คนหาเพิ่มเติมจากกลุม อื่นๆ ระบุ
........................
[ ] 5.ผูสัมผัส (กรณีตอบขอ 5 โปรดระบุ)
เปนผูส ัมผัสของผูป วยยืนยัน ชื่อ.........................................................................................................
[ ] 5.1ผูสัมผัสรวมบาน [ ] 5.2ผูสัมผัสรวมโรงเรียน/ทีท่ ํางาน
[ ] 5.3ผูที่อยูในรัศมี 100 เมตร
[ ] 5.4ผูที่อยูนอกรัศมี 100 เมตร
[ ] 5.5หญิงตั้งครรภในพื้นที่เปาหมาย
[ ] 5.6หญิงตั้งครรภนอกพื้นที่เปาหมาย
[ ] 5.7อื่น ๆ ระบุ..............................................
6. เฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุใหถามเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1) ตั้งครรภหรือไม (PREG)
[ ] 1ใช
[ ] 2ไมใช
[ ] 3ไมทราบ/ไมแนใจ
2) เดือนที่กําหนดคลอด (DELIVER) …………………/……………………… ระบุเดือน/ป
3) อายุครรภเมื่อพบครั้งแรก (GAMEET) ………………………...…………. สัปดาห
4) อายุครรภเมื่อพบหรือสงสัยวาติดเชื้อ (GAINFECT) ………………………...…………. สัปดาห
5) ผลการตั้งครรภ (PREGOUT)
[ ] 1คลอดทารกปกติ
[ ] 2คลอดทารกผิดปกติ
[ ] 3ทารกเสียชีวิตเมื่อแรกเกิด
[ ] 4ทารกตายในครรภ (GA 28 wkเปนตนไป) [ ] 5แทงบุตร (GAนอยกวา 28 wk) [ ] 6ยังไมคลอด
ชื่อผูสอบสวน………………………….………................……………..……..ตําแหนง……………………………….......…………....………
ที่ทํางาน…………………………………..………….วันที่สอบสวน……………...............………โทรศัพท……........…………….…………

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