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3 เก็บ  3 โรค
เมืองไทย
อยู่ในเขตร้อนช้ืนทำ�ให้มียุงล�ยเป็นพ�หะ
นำ�โรคสำ�คัญ 3 โรค
ต้องป้องกันด้วยม�ตรก�ร 3 เก็บ
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3 เก็บ

1. เก็บบ้าน เก็บขยะ เศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้

3 เก็บ

2. เก็บขยะ ให้ปลอดโปร่ง    

       เพื่อใม่ให้ยุงลายเกาะพัก
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3 เก็บ

3. เก็บน้ำ ให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ 

ภาชนะที่ปิดไม่ได้ ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือ

เปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

หรือปล่อยปลาหางนกยูง

กินลูกน้ำ

3 โรค

ไขเลือดออก
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โรคไขปวดขอ
ยุงลาย
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3 โรค

2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
   เป็นอันตรายกับเด็กในครรภ์

3 โรค

1. โรคไข้เลือดออก 
   ไข้สูง เลือดออก 
   เป็นมากๆ อาจถึงตาย
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3 โรค

3. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
   ปวดข้อทำงานไม่ได้
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3 โรค

3. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
   ปวดข้อทำงานไม่ได้

ยุงลายเป็นแมลงจ�าพวกหนึ่ง มีล�าตัวและขาสลับด�า  

ออกหากินในเวลากลางวันหรือตอนเย็นๆ ยุงลายที่เป็นพาหะ

น�าโรคไข้เลอืดออก โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา โรคไข้ปวดข้อยงุลาย  

มอียู ่2 ชนดิ คอื ยงุลายบ้าน (Aedes aegypti) และ ยงุลายสวน  

(Aedes albopictus)
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ยุงลาย
ภัยร้ายใกล้ตัวคุุณ



ยุงลายบ้าน เป็นพาหะน�าโรค 

ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรสั

ซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  

และโรคต่าง ๆ อีกหลายโรค 

ยุงลายบ้านเป็นยุงขนาดเล็ก 

ยุงลายสวน เป็นยุงลายอีกสายพันธุ์

หนึ่งที่เป็นพาหะน�าโรคไข้เลือดออก 

และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และยังมี 

ปริมาณมากกว่ายงุลายบ้านเพราะว่า 

สามารถขยายพันธุ ์ ได ้ในบริเวณ 

ท่ีมีต้นไม้มาก ๆ ในป่าหรือในสวน  

มักวางไข่บริเวณต้นไม้ โพรงไม้ ที่มี 

ความชื้น

ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti )

ยุงลายสวน (Aedes albopictus)

ประมาณ 3-4 มม. บินได้ว่องไว มีถิ่นก�าเนิดที่ทวีปแอฟริกาและพบในแถบ

ร้อนชื้นทั่วไป
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จากไข้กลายเป็นยุงลาย 

ใช้เวลา 9-14 วัน จึงต้อง

ก�าจัดลูกน�้ายุงลายทุก 7 วัน 

เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย

ยุงลาย

ไข่ยุง

ลูกน�้า

ตัวโม่ง

ตัวโม่ง ยุงลายลูกน�้าไข่ยุง

(7-
10 

วัน
)

(1-2 วัน)

(1-2 วัน)

ไข่ยุงลายมีขนาดเล็กมาก
แต่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า ไข่ยุงลาย
จะเกาะติดอยู่ตามผนัง
ภาชนะกักเก็บน�้า
เหนือระดับน�้าเล็กน้อย
เช่น อ่างน�้า โอ่งน�้า
ยุงวางไข่ครั้งละประมาณ 
50-150 ฟอง 
รวม 4-6 ครั้ง

หลังจากนั้น 1-2 วัน
ไข่ก็จะฟักตัวกลายเป็น
ลกูน�า้ลกัษณะเป็นปล้องๆ
ลอยตัวท�ามุมกับผิวน�้า
ลักษณะเคลื่อนไหวเป็น
รูปตัว S กินแบคทีเรีย 
ยิสต์ และสาหร่าย
เป็นอาหาร

หลังจากนั้น 7-10 วัน
ลกูน�า้จะกลายเป็นตวัโม่ง 
ลักษณะเป็นคด ๆ 
ไม่กินอาหาร

1-2 วัน ตัวโม่งก็จะ
กลายเป็นตัวเต็มวัย
ล�าตัวมี 3 ส่วน คือ
ส่วนหัว ส่วนอก และ
ส่วนท้อง ล�าตัวยาว 
4-6 มม. มีเกล็ดสีด�า
สลับขาวทั้งตัว
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วงจรชีวิตยุงลาย



ไข้เลือดออก เป็นโรคทีม่ยีงุลายเป็นพาหะของโรคไข้เลอืดออก เป็นได้ทัง้
เดก็และผูใ้หญ่ มกัพบบ่อยในเดก็ โดยเฉพาะช่วงอาย ุ5-14 ปี

Dengue

1. ไข้สูงลอย

3. ตับโต 4. ภาวะช็อค

2. อาการเลือดออก
มีไข้สูง 39-40 �C
ระยะ 2-5 วัน
หน้าแดง

มักจะไม่ไอ ไม่มีน�้ามูก

ปวดเมื่อยตามตัว
และปวดศรีษะ

เลือดก�าเดาไหล

เลือดออกตามไรฟัน

อาเจียนเป็นเลือด

มีจุดเลือดออกตามตัว

ถ่ายด�า

มักจะเกิดช่วงไข้จะลด

ผูป่้วยมอีาการกระสบักระส่าย ซมึ

มือเท้าเย็น ชีพจรเบา เร็ว

อาเจยีน หรอืถ่ายเป็นเลอืด

มีอาการปวดท้องมาก

ความดันต�่า

เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด

กดเจ็บใต้ชายโครง
ด้านขวา
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โรคไข้เลือดออก



การแพร่เชื้อของไวรัสซิกา

การตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา

การรักษา

อาการของผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) 
โดยมยีงุลายเป็นพาหะน�าโรค เป็นอกีหนึง่โรคอนัตรายทีส่่งผลตรงต่อระบบ
สมองโดยเฉพาะเด็กในครรภ์ เมื่อได้รับเช้ือแล้วอาจรุนแรงถึงข้ันสมอง 
ผิดปกติ เช่น สมองเล็ก แคระแกร็น พัฒนาการช้า ตัวเล็ก ไม่ปกติ

Zika Virus

สามารถแพร่เชื้อโดยยุงลายที่มีเชื้อ

และไปกัดคน หลังจากได้รับเชื้อแล้ว

เชื้อจะมีระยะฟักตัว 3-12 วัน

สามารถตรวจหาการติดเชื้อได้ 2 วิธี คือ

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพาะ

การรักษาจะท�าการรักษาตามอาการ

    การตรวจหาสาร
พันธุกรรมด้วยวิธีพีซีอาร์

    การตรวจหาภูมิต้านทาน
ชนิดเอ็มที่จ�าเพาะต่อไวรัสซิกา
ด้วยวิธีอิไลซ่า

ปวดศรีษะ

เยื่อบุตาอักเสบ

มีไข้อ่อนเพลีย

มีผื่นแดง

ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อ

2

1

13 14 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นพาหะน�าโรค เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอื่นก็จะ

ปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ท�าให้คนที่ถูกกัดป่วยเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลายได้ โดยมีระยะฝักตัว  

2-4 วัน

มีไข้สูงอย่างเฉียบพลันประมาณ 40 องศาเซลเซียส

มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคันร่วมด้วย

ในเด็กจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าในผู้ใหญ่ ในผู้ใหญ่อาการ

ที่เด่นชัดคืออาการปวดข้อ ซึ่งอาจพบข้ออักเสบได้ 

ส่วนใหญ่จะเป็นที่ข้อเล็ก ๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อจะพบได้หลาย ๆ ข้อ 

เปลีย่นต�าแหน่งไปเรือ่ย ๆ อาการจะรนุแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้

อาการจะหายภายใน 1-2 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาการปวดข้อจะอยู่ได้นานเป็นเดือน

หรือเป็นปี

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

อาการของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

การแพร่เชื้อของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

Chikungunya
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรอื โรคชคินุกนุยา เป็นโรคตดิเชือ้ไวรสัทีม่ยีงุลายเป็นพาหะ ผูป่้วย 

จะมีอาการไข้สูงและมีอาการปวดข้อ อาการไม่รุนแรง

ถงึขัน้เสยีชวีติ แต่ !! อาการปวดข้ออาจจะต้องใช้เวลา

หลายเดือนกว่าจะหาย กลุ่มอาการคล้ายโรคไข้เลอืดออก 

แต่ต่างกนัท่ีไม่มกีารรัว่ของพลาสมาออกมานอกเส้นเลอืด 

จงึไม่พบผูป่้วยท่ีมอีาการรนุแรงมากจนถึงขั้นช็อก

15 16 



นอนกางมุ้ง

แม้แต่กลางวัน

ใส่เสื้อผ้ามิดชิด ใช้ยาทากันยุง

หรือจุดยากันยุง

ใช้กลิ่นกันยุง เช่น 

ตะไคร้ หรือ

สารเคมีอื่น ๆ

อยู่ในที่อากาศ

ถ่ายเทได้สะดวก 

และมีแสงสว่าง

ก�าจัดแหล่งน�้าขัง

ภายในที่พักอาศัยไม่ให้

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ท�าความสะอาดที่พัก

อย่างสม�่าเสมอ

การป้องกันตนเอง

ป้องกันตนเองและชุมชนอย่างไร ?

ให้ปลอดภัยจากยุงลาย
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การป้องกันในชุมชน

ก�าจัดยุงลาย 

ในบ้านในสวน

ทุกวัน

ปล่อยปลาหางนกยูง

ในอ่างบัว เพื่อให้กิน

ลูกน�้า ยุงลาย

หมั่นท�าความสะอาด

บ้านและที่พักอาศัย

ไม่ให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย

จานรองขาตู้กับข้าว

เปลี่ยนจากใส่น�้ามาใส่

ขี้เถ้าหรือน�้ามันแทน

ปิดภาชนะให้มิดชิด

ไม่ให้ยุงวางไข่

       ภาชนะที่มีน�้าขัง 
เช่น ขวด กระป๋อง 
ยางล้อรถ ขุดหลุมฝัง 
หรือท�าลายทิ้ง

ใส่ทีมีฟอส

ก�าจัดลูกน�้า

ในภาชนะที่ปิดไม่ได้

      ใช้สารเคมีพ่น
ตามบ้าน เพือ่ฆ่ายุงลาย
และในที่ที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย

เปลี่ยนน�้าในห้องน�้า

แจกันดอกไม้ 

ทุกๆ 7 วัน
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လိုက္နာရန္ ၃ ခ်က္ ေရာဂါ ၃ မ်ိဳး

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
အပူပိုင္းဇုန္တြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ၿခင္မ်ားေပါ

က္ဖြားၿပီး ၿခင္မွ ေရာဂါ ၃ မ်ိဳး သယ္ေဆာင္လ

ာသညင္လာသည သိမ္းဆည္းၿခင္း ၃ မ်ိဳး 
ၿဖင့္ ကာကြယ္ရမည္
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1.အိမ္ကုိသန္႕ရွင္းစြာထားပါ

   ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိပါေစ

လိုက္နာရန္ ၃ ခ်က္
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1.အိမ္ကုိသန္႕ရွင္းစြာထားပါ

   ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိပါေစ

လိုက္နာရန္ ၃ ခ်က္

2. အမိႈက္မ်ားကိုသိမ္းဆည္းပါ
             သန္႕ရွင္းပါေစ
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လိုက္နာရန္ ၃ ခ်က္

3. ေရကိုသန္႕ရွင္းစြာ
ထားပါ အဖံုးလံုေ
အာင္ပိတ္ပါ



21 22 

ေရာဂါ ၃ မ်ိဳး
3. ေရကိုသန္႕ရွင္းစြာ
ထားပါ အဖံုးလံုေ
အာင္ပိတ္ပါ

ဆင္ေၿခေထာက္ေရာဂါ 

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါ

ဇီကာဗိုင္းရပ္ပိုးကူး

စက္ေရာဂါ



23 24 

1. ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ
အဖ်ားၾကီး ေသြးထြက္
ေရာဂါျပင္းပါက အသက္ဆံုးႏိုင္

ေရာဂါ ၃ မ်ိဳး



23 24 

ေရာဂါ ၃ မ်ိဳး

2. ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေရာဂါ
   ကိုယ္၀န္တြင္း႐ိွကေလးအတြက္   
    အသက္အႏၱရာယ္႐ိွ



3 โรค

25 26 

3. ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ

အဆစ္အျမစ္မ်ားကိုက္ခဲၿပီး 

အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါ

ေရာဂါ ၃ မ်ိဳး



3 โรค

ၿခင္သည္အင္းဆက္ပုိးတမ် ိဳ း ၿဖစ္ၿပီး ကုိယ္လုံးႏွ င့္အနက္ၾကားေ 

ၿခေထာက္ရွသိည္။ေန႕လည္ႏွင့္ညေနတြင္ အစာရွာထြက္ေလ့ရွသိည္။ 

ၿခင္သည္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါ ၊ ဇီကာဗုိင္းရပ္ ပုိ းကူးစက္ေရာ

ဂါ ဆင္ေၿခေထာက္ေရာဂါမ်ား သယ္ေဆာင္သည္။ ၿခင္ ၂ မ် ိဳ းရ ွ ိၿ ပီး 

၄င္းတုိ႕မွာ အိမ္တြင္ေပါက္ဖြားေသာၿခင္ပုန္း (Aedes oegypti) ႏွင့္ 

ဥယ်ာဥ္တြင္ေပါက္ဖြားေသာၿခင္ (Aedes albopictus) တို႕ၿဖစ္သည္။

ၿခင္
သင့္အနီးဆံုးရွိအႏၲရာယ္ဆိုး
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အိမ္တြင္ေပါက္ဖြားေသာၿခင္

ပုန္း သည္ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေ

ရာဂါ၊ဇီကာဗိုင္းရပ္ပိုးကူးစက္ေရာ

ဂါ၊ ဆင္ေၿခေထာက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ 

အၿခားေရာဂါအမ်ားအၿပား သယ္ေ

ဥယ်ာဥ္တြင္ေပါက္ဖြားေသာၿခင္ 

သည္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါ၊ 

ဇီကာဗုိင္းရပ္ပုိးကူးစက္ေရာဂါတုိ႕ 

သယ္ေဆာင္သည့္ၿခင္တမ် ိဳး ၿဖစ္ၿပီး 

အိမ္တြင္ေပါက္ဖြားေသာၿခင္ပုန္းထ

အိမ္တြင္ေပါက္ဖြားေသာၿခင္ပုန္း (Aedes aegypti )

ဥယ်ာဥ္တြင္ေပါက္ဖြားေသာၿခင (Aedes albopictus)

ဆာင္သည္။ အိမ္တြင္ေပါက္ဖြားေသာၿခင္ပုန္း သည္ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး 

ပ်မ္းမွ်အားၿဖင့္ ၃-၄ မီလီမီတာရွသိည္။ လွ်င္ၿမန္စြာပ်သံန္းႏိုင္ၿပီး အာဖရိကတို

က္မွစတင္ေပါက္ဖြား၍ အပူပိုင္းဇုန္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။

က္ အေရအတြက္ပိုမ်ားၿပားသည္။အေၾကာင္းမွာ သစ္ေတာ သို႕မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္စသည့္ 

သစ္ပင္အမ်ားအၿပားရွသိည့္ေနရာတြင္ မ် ိဳးဆက္ၿပန္႕ပြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ 

အစိုဓာတ္ရွသိည့္ သစ္ပင္၊ ၿခံဳ ေနရာမ်ားတြင္ မ် ိဳးဥ ခ်ေလ့ရွသိည္။
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ဥမွၿခင္ၿဖစ္သည္အထိ ၉-၁၄ ရက္

ၾကာၿမင့္ေသာေၾကာင့္

ၿခင္ေပါက္ဖြားမႈ မၿဖစ္ပြားေစရန္

အတြက္ပိုးေလာက္လန္းမ်ားအား 

၇ ရက္ၿခား ရွင္းပစ္ရမည္

ၿခင္

ၿခင္ဥ

ခင္ဥ ပိုးေလာက္လန္း ပိုးတံုးလံုး ၿခင္ 

ပိုးေလာက္လန္း

ပိုးတံုးလံုး

(၇-
၁၀

 ရက
္)

(၁-၂ ရက္)

(၁-၂ ရက
္)

ၿခင္ဥသည္ အလြန္ေသးငယ္သ

ည္၊ သို႕ေသာ္ သာမန္မ်က္စိၿဖ

င့္ၿမင္ႏိုင္သည္၊ၿခင္ဥသည္ 

ေရထည့္သည့္အိုး ဥပမာ 

စဥ့္အိုး နံရံမ်ားတြင္ တြယ္က 

ပ္ေနေလ့ရွသိည္၊ေ ရအနည္းင

ယ္သာရွသိည့္အနားစြန္းမ်ားတြင္ 

တြယ္ကပ္ေနေလ့ရွသိည္၊

ၿခင္သည္ တၾကိမ္လွ်င္ 

ပ်မ္းမွ်အားၿဖင့္ ဥေပါင္း 

၅၀-၁၅၀ ဥႏိုင္သည္။

ထို႕ေနာက္ ၁-၂ ရက္အ

ၾကာတြင္ ဥမွပိုးေလာက္လ

န္းအၿဖစ္ကူးေၿပာင္းသည္

အေခ်ာင္းပံုသဏၭာန္ရွ ိၿပီး 

ေရတြင္ေမ်ာေနေလ့ရွသိည္

အသက္ရွဴပုိက္ၿဖင့္အသက္ရွဴၿပီး 

ဘက္တီးရီးယား၊ တေဆးႏွင့္ေ

ရညွမိ်ားအား အစာအၿဖစ္စား

သံုးသည္ 

ထုိ႕ေနာက္ ၇-၁၀ ရက္အ

ၾကာတြင္ ပိုးေလာက္လန္းမွ 

ပိုးတံုးလံုး ကူးေၿပာင္းသည္ 

အေကြးပံုသဏၭာန္ရွ ိၿပီးအ

စာမစားပါ 

ထို႕ေနာက္ ၁-၂ ရက္အၾကာ

တြင္ ပိုးတံုးလံုးမွ ၿခင္ဘ၀သို႕ 

ကူးေၿပာင္းၿပီး  ကိုယ္ခႏၶာတြင္

ဦးေခါင္းပိုင္း၊ ရင္အုပ္ပိုင္းႏွင့္ 

၀မ္းဗိုက္ပိုင္း ဟူ၍ ၃ ပိုင္းရွသိ

ည္။ ေၿခေထာက္ ၆ ေခ်ာင္း

ရွ ိၿပီး ဦးေခါင္းပိုင္းတြင္ မ်က္စိ 

၂ လံုး၊ ရင္အုပ္ပိုင္းတြင္ ေတာ

င္ပံ ၁ စံု ႏွင့္ ေၿခ ၃ စံုရွသိည္။ 

၀မ္းဗိုက္ပိုင္းတြင္ အရစ္ ၈-၁၀ 

ရစ္ရွသိည္။ 

ၿခင္ေပါက္ဖြားပံု

ဆာင္သည္။ အိမ္တြင္ေပါက္ဖြားေသာၿခင္ပုန္း သည္ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး 

ပ်မ္းမွ်အားၿဖင့္ ၃-၄ မီလီမီတာရွသိည္။ လွ်င္ၿမန္စြာပ်သံန္းႏိုင္ၿပီး အာဖရိကတို

က္မွစတင္ေပါက္ဖြား၍ အပူပိုင္းဇုန္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။
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ေသြးလြနတ္တုေ္ကြးေရာဂါ သည ္ေသြးလြနတ္တုေ္ကြးေရာဂါပိးုအား ၿခငမွ္တဆင့္

ကူးစက္ၿပန္႕ပြားသည့္ေရာဂါ ၿဖစ္သည္။ ကေလးလူၾကီးမေရြး ၿဖစ္ပြားႏိင္ုၿပီး အထူးသၿဖင့္ 

အသက္ ၅-၁၄ ႏွစ္ၾကားရွ ိ ကေလးမ်ားတြင္ အၿဖစ္မ်ားသည္။

Dengue

1. အဖ်ားၾကီးၿခင္း

3. အသဲၾကီးၿခင္း
4. သတိလစ္ၿခင္း သည္

2. ေသြးလြန္တုတ္ေကြး
ေရာဂါလကၡဏာ

အဖ်ား ၃၉-၄၀ํ C ၿဖင့္ ၂-၅ 
ရက္ဖ်ားၿခင္း

မ်က္ႏွာနီရဲၿခင္း

ေခ်ာင္းမဆိုးပါ ႏွာရည္မယိုပါ

ကုိယ္လက္ကိုက္ခဲၿခင္း
 ေခါင္းကိုက္ၿခင္း

ႏွာေခါင္းမွေသြးထြက္ၿခင္း

သြားဖံုးမွေသြးထြက္ၿခင္း

ေသြးအံၿခင္း

ကုိယ္ခႏၶာအႏွ ံ႕ အနီေရာင္အဖုထြက္ၿခင္း

အနက္ေရာင္၀မ္းသြားၿခင္း

အဖ်ားက်ခ်နိ္တြင္ ၿဖစ္ပြားတတ္သည္

လူနာတြင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈလကၡဏာၿပသည္

လက္ဖ်ားေၿခဖ်ားေအးသည္ ေသြးခုန္ႏႈန္းေႏွး
လိုက္ၿမန္လိုက္ရွသိည္

အံၿခင္း သို႕မဟုတ္ ေသြး၀မ္းသြားၿခင္း

ဗိုက္အလြန္ကိုက္ခဲၿခင္း

ေသြးေပါင္ခ်နိ္က်ၿခင္း

ေသြးလည္ပတ္မႈ ပုံမွန္မဟုတ္ၿခင္းမွ ၿဖစ္ပြားသည္

 ညာဘက္နံရုိးေအာက္တြင္

 ေအာင့္ၿခင္း

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါ
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ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုး ကူးစက္ျပန္႔ပြားပံု

ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးကို စစ္ေဆး႐ွာေဖြျခင္း

ေရာဂါကုသပံု

ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ခံရသူ၏ လကၡဏာ

ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေရာဂါသည္ ျခင္က်ားမွတစ္ဆင့္ သယ္ေဆာင္ကူးစက္ေသာ ဇီကာ 

ဗိုင္းရပ္စ္ (Zika Virus – ZIKV) ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရ၍၊ ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာစနစ္ အထူးသျဖင့္ 

ကိုယ္၀န္တြင္း႐ိွ ကေလးငယ္မ်ားအား ဆိုးက် ိဳးသက္ေရာက္ထိခိုက္ေစသည့္ အႏၱရာယ္႐ိွေရာဂါ 

တစ္မ် ိဳးျဖစ္ျပီး၊ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူအား ဦးေႏွာက္ပ်က္ယြင္းျခင္း ဥ႔ပမာ ဦးေႏွာက္ ေသး က် ံဳ႕ 

ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈေနာက္က် ကိုယ္ခႏၶာေသးေကြးက် ံဳလွ ီျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

Zika Virus

ေရာဂါပုိး႐ိွေသာျခင္က်ားမွေန၍ လူကုိ ကုိက္မိရာမွ 

ကူးစက္ကာ ေရာဂါပုိးလက္ခံ ရ႐ိွ ျပီး 3-12 ရက္ 

အၾကာတြင္ေရာဂါ လကၡဏာ စတင္ျပသပါသည္။

နည္းလမ္း 2 မ် ိဳးျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈကုိ စစ္ေဆး ႐ွာေဖြႏိုင္သည္။

လက္႐ိ၌ွ သီးသန္႔ေရာဂါကာကြယ္ေဆး မ႐ိေွသးပါ။ 

ေရာဂါလကၡဏာအေျခအေနကုိလိုက္၍ ေဆး၀ါး 

ကုသေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ျပဳရပါမည္။

       ပီစီအာနည္းျဖင့္ မ် ိဳး႐ိုးဗီဇျဒပ္ပစၥ

       ည္းကုိ စစ္ေဆး ႐ွာေဖြျခင္း

       အီလုိင္ဇာနည္းျဖင့္ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္

       သီးသန္႔၌သာ ေတြ႔႐ိွရသည့္ အမ္အမ် ိဳး

       အစား ေရာဂါခုခံမႈ ပဋိ ပစၥည္းကုိ ႐ွာေဖြျခင္း

ေခါင္းကိုက္

မ်က္ေျမွးေရာင္

အဖ်ား႐ိွ အားေဖ်ာ့

အနီကြက္ထ

ၾကြက္သားကိုက္ 

အဆစ္အျမစ္ကိုက္

2

1

ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေရာဂါ
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ခ်ီကန္ဂန္းညားေရာဂါ

ခ်ကီန္ဂန္းညား သုိ႔မဟုတ္ ျခင္က်ားအဆစ္အျမစ္ကုိက္အဖ်ားေရာဂါ 

သည ္ျခငက္်ားမွတစဆ္င္ ့ကးူစကေ္သာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္၍ ေရာဂါ႐ွင္၌ အဖ်ားၾကီးျခင္းႏွင့္ အဆစ္

အျမစ္ကုိက္ချဲခင္း ျဖစ္ေစႏိင္ုျပီး၊ အသက္ဆုံး႐ံႈးသည္အထိ မျပင္းထ

န္ေသာ္လည္း! အဆစ္အျမစ္ကိုက္မႈကို လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ 

ကုသမွသာ ေပ်ာက္ကင္းႏိင္ုသည္။ ေရာဂါလကၡဏာေပါင္းစုမွာ ေသြး

လြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း ကြာျခားခ်က္မွာ ဤေရာဂါ၌ ေ

သြးေၾကာအျပင္ဖက္သုိ႔ ပလပ္စမာေသြးရည္ၾကည္ ယုိစိမ့္ထြက္မႈကုိ 

မေတြ႔႐ိရွပါ။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ဤေရာဂါမ် ိဳး၌ ေ႐ွာ့ခ္ရသည္အထိ ေရာဂါလကၡဏာျပင္းထန္သည့္လူနာကုိ 

ေတြ႔ရေလ့ မ႐ိပွါ။

ခ်ီကန္ဂန္းညားေရာဂါ၏လကၡဏာမ်ား

ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကူးစက္ျပန္႕ပြားပံု 

ကိုယ္အပူခ်နိ္ 40 ဒီဂရီခန္႔အထိ ႐ုတ္တရက္ အဖ်ားၾကီးလာျခင္း

ကိုယ္ခႏၶာ၌ အနီကြက္ထ၍ ယားယံမႈပါ တြလဲ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း

ကေလးမ်ား၌ လူၾကီးေလာက္ ေရာဂါလကၡဏာ ျပင္းထန္ေလ့ မ႐ိွပါ။ 

လူၾကီး၌ ထင္႐ွားသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမွာ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ျခင္း

ျဖစ္၍ အဆစ္အျမစ္ ေရာင္ရမ္းမႈကိုပါ ေတြ႔႐ိွႏိုင္ျပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ အဆစ္ေသးေသးမ်ား ဥပမာ လက္ဆစ္ 

ေျခဆစ္တို႔၌ ေတြ႔ရကာ၊ အဆစ္အျမစ္မ်ားစြာ၌ ေနရာေျပာင္းလဲ၍ ကိုက္ခဲ နာက်င္မႈ ျဖစ္ေစေလ့ ႐ိွသည္။ 

ျပင္းထန္သူ၌ မလႈပ္႐ွားႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ေရာဂါလကၡဏာသည္ 1-2 ပတ္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းသြား၍ တစ္ခ် ိဳ႕သူမ်ား၌  လ (သို႔) ႏွစ္ႏွင့္ခ်၍ီ 

အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲမႈ ဆက္လက္႐ိွေနႏိုင္သည္။

ျခင္မွတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္သည္။ ေရာဂါပုိးရွသိည့္ျခင္သည္ အျခားသူအား ကုိက္ပါက ျခင္ကုိက္ခံရသူအား 

ေရာဂါပုိး ျပန္႕ပြားေစသည္။ ျခင္ကုိက္ခံရသူသည္ ၂-၄ ရက္ေရာဂါပုိးဝင္ေရာက္ၿပီီး ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ 

ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

Chikungunya

31 32 



ခ်ီကန္ဂန္းညားေရာဂါ၏လကၡဏာမ်ား

ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကူးစက္ျပန္႕ပြားပံု 
မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ျခင္း

ျခင္က်ားေဘးအႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀းေအာင္

မိမိႏွင့္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို မည္သို႔ကာကြယ္ရမလဲ

ေန႔ဘက္ျဖစ္သည့္တိုင္

ေအာင္ ျခင္ေထာင္ျဖင့္သာ 

အိပ္ပါ။

အ၀တ္အစားကို 

လံုျခံဳပိတ္ဖံုးစြာ 

၀တ္ဆင္ပါ။

ျခင္းေျပးေဆးရည္လိမ္းေဆး (သို႔) 

ျခင္ေဆးေခြကို သံုးစြဲပါ။

ျခင္ေျပးေစသည့္အနံ႔ 

ဥပမာ စပါးလင္ အျခားဓာ

တုပစၥည္းမ်ားကို သံုးပါ။

ေလ၀င္ေလထြက္ 

ေကာင္း၍ အလင္းေရာင္ 

႐ွိသည့္ေနရာ၌ ေနပါ။

မိမိေနထိုင္သည့္ ေနရာပတ္

၀န္းက်င္ တြင္း ျခင္ေပါက္ဖြားမႈ

ေနရာ မ႐ိွေစရန္ အတြက္ 

ေရ၀ပ္သည့္ေနရာကို 

႐ွင္းလင္းဖယ္႐ွားပါ။

တည္းခိုေနထိုင္သည့္ေန

ရာကို ပံုမွန္ သန္႔႐ွင္းေရး

လုပ္ပါ။
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အိမ္ႏွင့္ ျခံတြင္း၌ 

ျခင္က်ားကို ေန႔စဥ္ 

သုတ္သင္႐ွင္းလင္းျခင္း

ၾကာပန္းအိုးထဲ ေဒါင္းျမီးငါး 
ထည့္၍ ျခင္က်ား 
ပိုးေလာက္လန္းကို 
စားေစျခင္း 

ျခင္က်ားေပါက္ဖြားမႈေနရာ 

မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အိမ္ 

ႏွင့္ တည္းခိုေနရာကို မျပတ္ 

သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခငင္း

ေၾကာင္အိမ္ဗီဒိုေျခေထာက္ 
ေအာက္ခံခြက္၌ ေရအစား 
ျပာ (သို႔) ဆီ ထည့္ျခင္း

ျခင္မဥႏိုင္ေအာင္ 
ထည့္စရာပစၥည္းမ်ားကို 
လံုျခံဳစြာ ပိတ္ဖံုးျခင္း

ပုလင္း ဗူး ကားတာယာ 
စသည့္ ေရခုိေနႏိုင္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားကို ေျမျမႈပ္ျခင္း

မပိတ္ဖံုးႏိုင္သည့္ ထည့္စ
ရာ ပစၥည္းထဲ၌ ထီမီေဖာ့္စ္
ထည့္၍ ျခင္ပိုးေလာက္လ
န္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္း

       အိမ္ႏွင့္ ျခင္ေပါက္ဖြား 
ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ေနရာကို 
ဓာတုေဆးဖ်န္း၍ ျခင္က်
ားကို သုတ္သင္ျခင္း

ေရအိမ္ ပန္းအိုးတြင္း႐ိွ 

ေရကို 7 ရက္ၾကာတိုင္း 

လဲေပးျခင္း

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္း ကာကြယ္မႈျပဳျခင္း
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“Please follow guidelines 
and regulations of Thailand. 

Vector-borne diseases 
can be prevented with 

your attention and action.”

Thank you for your visit. 
From 

Department of Disease Control
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