โรคไข้ ปวดข้ อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ติดต่อมาสู่ คนได้โดยมียงุ ลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน
(Aedes albopictus) เป็ นพาหะนําโรค โดยยุงตัวเมียซึ่งกัดเวลากลางวันและดูดเลือดคนเป็ นอาหาร จะกัดดูดเลือดผูป้ ่ วยซึ่งใน
ระยะไข้สูงจะเป็ นระยะที่มีไวรัสอยูใ่ นกระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเข้าสู่ ยงุ เพิ่มจํานวนมากขึ้นแล้วเดินทางเข้าสู่ ต่อมนํ้าลายพร้อม
ที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดในครั้งต่อไป ซึ่งระยะฟักตัวในยุงนี้ประมาณ 3-5 วัน เมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนอื่นอีก ก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยัง
ผูท้ ี่ถูกกัดได้ เมื่อเชื้อเข้าสู่ ร่างกายคนและผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ 2-12 วัน (ที่พบบ่อย คือ 3-7 วัน) ก็จะทําให้เกิดอาการ
ของโรคได้ จากการวิจยั พบว่ายุงสามารถถ่ายทอดเชื้ อไวรัสจากแม่ยุงไปยังลูกได้หลายรุ่ น จึงควรป้ องกันไม่ให้ยุงลายกัด
ตลอดเวลา และแม้บริ เวณใกล้เคียงไม่มีรายงานผูป้ ่ วยแต่ท่านอาจติดเชื้อจากยุงได้เนื่องจากผูท้ ี่ได้รับเชื้อบางคนไม่แสดงอาการ
แต่แพร่ เชื้อไวรัสได้ จึงไม่ควรประมาทเนื่องจากโรคนี้เกิดได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ใช่เพียงเฉพาะเด็ก
อาการ
ผูป้ ่ วยจะมีอาการไข้สูงมากถึง 40 องศา อย่างฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่ างกายและอาจมีอาการคันร่ วมด้วย พบอาการตาแดง
แต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกในตาขาว ส่ วนใหญ่แล้วในเด็กจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าในผูใ้ หญ่ ในผูใ้ หญ่อาการที่เด่นชัดคืออาการปวดข้อ
ซึ่ งอาจพบข้ออักเสบได้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นที่ขอ้ เล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อจะพบได้หลายๆ ข้อ เปลี่ยนตําแหน่ งไปเรื่ อยๆ
อาการจะรุ นแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ ผูป้ ่ วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดขึ้นได้อีกภายใน
2-3 สัปดาห์ต่อมา และบางรายอาการปวดข้อจะอยูไ่ ด้นานเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี ไม่พบผูป้ ่ วยที่มีอาการรุ นแรงถึงช็อก ซึ่งแตกต่างจากโรค
ไข้เลือดออก อาจพบ tourniquet test ให้ผลบวก และจุดเลือดออก (petichiae) บริ เวณผิวหนังได้

ยุงลายพาหะนําโรคไข้ เลือดออก
วงจรชีวิตของยุงลายประกอบด้วยระยะต่างๆ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่ ระยะลูกนํ้า ระยะตัวโม่ง และ ระยะตัวเต็มวัย ทั้ง 4 ระยะ
มีความแตกต่างกันทั้งรู ปร่ างลักษณะและการดํารงชีวิต ยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะขังนํ้า นํ้านั้นอาจจะสะอาดหรื อไม่ก็ได้ นํ้าหมักพืช
หรื อสัตว์มกั เป็นนํ้าที่ยงุ ลายชอบวางไข่มากกว่านํ้าใสหรื อนํ้าธรรมชาติ ดังนั้น แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนอกบ้านจึงมักอยูต่ ามวัสดุ
เหลือทิ้งที่รับนํ้าฝน นอกจากที่เราทราบกันดีว่าแหล่งเพาะพันธุ์ที่สาํ คัญคือ โอ่งนํ้าดื่มและนํ้าใช้ที่ไม่ปิดฝา ทั้งภายในและภายนอกบ้าน
บ่อซี เมนต์ในห้องนํ้า จานรองขาตูก้ นั มด จานรองกระถางต้นไม้ แจกัน อ่างล้างเท้า ยางรถยนต์ ไห ภาชนะใส่ น้ าํ เลี้ยงสัตว์ เศษภาชนะ
เช่น โอ่งแตก เศษกระป๋ อง กะลา เป็นต้น ในขณะที่ยงุ ลายสวนชอบวางไข่นอกบ้านตามกาบใบของพืชจําพวก สัปปะรดสี พลับพลึง
บอน ก้ามกุง้ รู ตน้ ไม้ กะลา กระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ าํ ขัง นอกจากนี้ ยงั มีภาชนะอื่นที่สาํ คัญ ได้แก่ ถ้วยเก็บนํ้ายางที่มีน้ าํ ขัง ขวดนํ้าพลาสติก
ฯลฯ

มาตรการทีใ่ ช้ ควบคุมยุงลาย
การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายมีมาตรการหลักเน้นที่การควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนําโรค ทั้งนี้ จะไม่สามารถ
ประสบผลสําเร็ จได้ถา้ หากขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชน การกําจัดหรื อควบคุมยุงลายจะได้ผลดีน้ นั ต้องดําเนิ นการทุกระยะของยุง
ได้แก่ ไข่ ลูกนํ้า ตัวโม่ง และยุง

1. การกําจัดหรือลดแหล่ งเพาะพันธุ์ยุงลาย :o การปิ ดภาชนะเก็บนํ้าด้วยฝาปิ ดขนาดพอเหมาะ เช่น ผ้ามุง้ , ผ้ายาง, ผ้าพลาสติก ฯลฯ มีขอ้ สังเกตว่า การปิ ดภาชนะไม่มิดชิด มี
ส่ วนที่ยงุ ลายสามารถผ่านเข้าออกได้น้ ียงุ ลายชอบไปวางไข่มากกว่าภาชนะที่เปิ ด เพราะมีเงามืด
o การเปลี่ยนนํ้าในแจกันประดับต่างๆ ทุก 5 วัน
o การควํ่าภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อมิให้รองรับนํ้า
o การเผา ฝัง ทําลาย หรื อกลบทิ้งเศษวัสดุที่อาจเป็ นที่รับนํ้าซึ่งจะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายได้

2. การกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย :o การใช้สารเคมี เช่น ทรายอะเบท ซีโอไล้ทเ์ คลือบทีมีฟอส เอซายเอส เอส ซึ่งศึกษาแล้วว่าป้ องกันลูกนํ้าได้ประมาณสามเดือน
ส่ วนสารกําจัดแมลงชนิดอื่น เช่น มอสแทบ นํ้าส้มสายชู ผงซักฟอก ปูนแดง สารส้ม ต้องใส่ ซ้ าํ ทุกครั้งที่พบลูกนํ้ายุง จึง
จําเป็ นต้องตรวจดูลูกนํ้าทุกสัปดาห์ฯลฯ
o การใช้วิธีทางชีววิทยา ได้แก่ การใช้ตวั หํ้า เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด แมลงตับเต่า มวน ตัวอ่อนแมลงปอ ฯลฯ ต้องตรวจดูวา่
ยังมีลูกนํ้ายุงหรื อตัวโม่งเหลือรอดหรื อไม่ หากยังพบต้องเพิ่มจํานวนตัวหํ้าเนื่องจากมีขอ้ จํากัดเรื่ องการกิน และการอยูร่ อด
o อื่นๆ เช่น ใช้ขนั ดักลูกนํ้า ใช้สวิงช้อนลูกนํ้า ใช้กบั ดักไข่ยงุ ฯลฯ

3. การกําจัดยุงตัวเต็มวัย โดยพ่นเคมีกาํ จัดยุง :o การพ่นผลิตภัณฑ์อดั แก๊สสําหรับยุงโดยเฉพาะ เจ้าของบ้านดําเนินการได้เองโดยพ่นบริ เวณมุมอับของห้อง ใต้โต๊ะเตียง
บริ เวณห้อยแขวนเสื้ อผ้า ปิ ดห้องทิ้งไว้สิบห้านาที
o การพ่นหมอกควัน (Thermal fogging) ใช้อากาศร้อนพ่นเป็ นหมอกควันให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ จะได้สมั ผัสกับตัวยุง ต้อง
อาศัยบุคลากรที่ชาํ นาญและพ่นในช่วงที่ยงุ ออกหากินตอนกลางวันหรื อก่อนพระอาทิตย์ตกจะกําจัดได้ท้ งั ยุงลายและยุงรําคาญ
ที่หลบอยูใ่ นบ้านและบริ เวณโดยรอบบ้านแต่ตอ้ งคํานวณปริ มาณนํ้ายาให้เหมาะสมและปิ ดห้องอบไว้จึงจะได้ผลดี
o การพ่นละอองฝอย หรื อพ่นแบบ Ultra Low Volume (ULV) โดยพ่นนํ้ายาเคมีจาก เครื่ องพ่นที่มีแรงอัดอากาศผ่านรู พน่
กระจายออกมาเป็ นละอองฝอย ขนาดเล็กมากซึ่งจะกระจายอยูใ่ นอากาศ และสัมผัสกับตัวยุง อาศัยบุคลากรที่ชาํ นาญ การพ่น
แบบนี้ได้ผลดี ไม่มีควันและมลภาวะจากนํ้ามันและเนื่องจากนํ้ายามีความเข้มข้นสู ง ละอองขนาดเล็กมากสามารถลอยอยูใ่ น
อากาศได้นาน มีโอกาสที่จะสัมผัสกับยุงได้มากกว่า

4. การป้องกันตัวเองไม่ ให้ ยุงกัด :o
o
o
o
o
o

การนอนในมุง้ ใช้มุง้ หรื อเต้นท์ชุบนํ้ายากันยุง นอนในบ้านที่ติดมุง้ ลวด
การใส่ เสื้ อผ้ามิดชิดหรื อเสื้ อเคลือบสารป้ องกันยุง เมื่อเข้าไปในบริ เวณที่มียงุ ชุกชุมนอกบ้าน
การใช้สารทาป้ องกันยุงที่ทดสอบแล้วว่ามีประสิ ทธิภาพดี
การใช้ยาจุดกันยุง
การใช้เครื่ องไล่ยงุ ไฟฟ้ า
การใช้ไม้ตียงุ ไฟฟ้ า
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