
โรคติิดเชื้ื�อไวรัสซิิกา
เกิิดจากิกิารติิดเชื้้�อไวรัสซิิกิา หลัังจากิถููกิยุุงลัายุที่่�มี่เชื้้�อไวรัสกิัด
ประมีาณ 4-7 วัน จะเร่�มีแสดงอากิาร สามีารถูติิดติ่อที่าง
เพศสัมีพันธ์์ จากิแมี่สู่ลัูกิในครรภ์์

อาการสำาคัญข้องโรคติิดติ่อนำำาโดยุยุุงลืายุ
“อาการแบบไหนำ เป็นำโรคอะไรกันำแนำ่นำะ?”

โรคไข้้เลืือดออก เกิิดจากิกิารติิดเชื้้�อไวรัสเดงกิ่ หลัังจากิถููกิยุุงลัายุที่่�มี่เชื้้�อไวรัสกิัด
ประมีาณ 5-8 วัน จะเร่�มีแสดงอากิาร

อาการอ่�นๆ ที่่�พบได้้ เชื้่น 
ปวดเมี้�อยุกิลั้ามีเน้�อ 
ปวดกิระบอกิติา คลั้�นไส้ อาเจ่ยุน 
ติาแดง ปวดที่้อง อุจจาระร่วง 
เป็นติ้น หากิเกิิดภ์าวะแที่รกิซิ้อน
อาจเกิิดภ์าวะชื้็อกิ แลัะเส่ยุชื้่ว่ติได้

โรคไข้้ปวดข้้อยุุงลืายุ
เกิิดจากิกิารติิดเชื้้�อไวรัสชื้ิคุนกิุนยุา หลัังจากิถููกิ
ยุุงลัายุที่่�มี่เชื้้�อไวรัสกิัดประมีาณ 2-4 วัน จะเร่�มีแสดง
อากิาร

ไข้้สูง หนำ้าแดง มีจุดแดงเลื็กๆ ติามแข้นำ ข้า ลืำาติัว

อาการอ่�นๆ ที่่�พบได้้ เชื้่น ปวดกิลั้ามีเน้�อ คลั้�นไส้ อาเจ่ยุน ติาแดง 
อุจจาระร่วง เป็นติ้น หากิเป็นร่วมีกิับโรคไข้้เลั้อดออกิ อาจมี่
อากิารรุนแรงได้

อาการอ่�นๆ ที่่�พบได้้ เชื้่น มี่ไข้้ ปวดข้้อหรือข้้ออักิเสบหลัายุข้้อ 
อ่อนเพลั่ยุ อุจจาระร่วง ติ่อมีนำ�าเหลั้องโติ เป็นติ้น หากิเป็น
หญิิงติั�งครรภ์์ ที่ารกิเส่�ยุงติ่อภ์าวะศ่รษะเลั็กิแติ่กิำาเนิด

โรคติิดเชืื้�อไวรัสซิิกา

โรคไข้้ปวดข้้อยุุงลืายุ

โรคไข้้เลืือดออก

ไข้้สูง ปวดข้้อ ออกผื่ื�นำ

ผื่ื�นำ เยุื�อบุติาแดง

พาหะนำำาโรค แลืะวงจรชื้ีวิติยุุงลืายุ

วงจรชื้ีวิติยุุงลืายุ

“โรคอันำติรายุแบบนำี� มันำเกิดมาจากอะไรนำะ??”
ยุุงลายุบ้านและยุุงลายุสวน เป็นพาหะนำาโรคติิดติ่อนำาโดยุยุุงลัายุได้ที่ั�ง 3 โรค ได้แกิ่ 

โรคไข้้เลั้อดออกิ โรคไข้้ปวดข้้อยุุงลัายุ แลัะโรคติิดเชื้้�อไวรัสซิิกิา โดยุที่ั�วไปยุุงที่ั�ง 2 ชื้นิด 
ออกิหากิินเวลัากิลัางวัน

ยุุงลายุสวน มี่ลัักิษณะเด่น ค้อ บร่เวณ 
ด้านหลัังข้องอกิมี่แถูบส่ข้าว 1 เส้น  
แหลั่งเพาะพันธ์ุ์ส่วนใหญิ่เป็นแหลั่งนำ�า
ธ์รรมีชื้าติิ เชื้่น โพรงไมี้ กิาบใบพ้ชื้ 
กิะลัามีะพร้าว เป็นติ้น

ยุุงลายุบ้าน มี่ลัักิษณะเด่น ค้อ บร่เวณ 
ด้านหลัังข้องอกิมี่แถูบส่ข้าวรูปเค่ยุว 
1 คู่ แลัะมี่แหลั่งเพาะพันธ์ุ์ส่วนใหญิ่เป็น
ภ์าชื้นะข้ังนำ�า ภ์ายุในบ้าน เชื้่น แจกิันดอกิไมี้ 
จานรองกิระถูางติ้นไมี้ ยุางรถูยุนติ์ เป็นติ้น

ตััวโม่่ง ลูกนำ�า

ไข่่ยุุงลายุ

1-2 วัน

5-7 วัน

1-2 วัน

2-3 วัน

วงจรชีื้วิติยุุงลืายุ

ยุุงลายุ
ตััวเตั็ม่วัยุ “ยุุงลายุชอบวางไข่่แฝงตััว อยุู่ในภาชนะข่ังนำ�า”

แหลื่งเพาะพันำธุ์ุ�ลืูกนำำ�ายุุงลืายุ

“ทำำาอยุ่างไร? ให้ปลือดภััยุ ยุุงไม่กัด”

สวมีเส้�อผ้้าให้มีิดชื้ิด 
เวลัาออกินอกิบ้าน

“มาติรการ 3 เก็บ”

เก็บข่ยุะ
กิำาจัดเศษภ์าชื้นะ ไม่ีให้เป็น
แหลั่งเพาะพันธ์์ุลัูกินำ�ายุุงลัายุ

เก็บบ้าน
ให้สะอาด ปลัอดโปร่ง ไมี่ให้มี่
มีุมีอับที่ึบ เป็นที่่�เกิาะพักิแลัะ 
ที่่�อยุู่ข้องยุุงลัายุ

เก็บนำ�า
ปิดฝาภ์าชื้นะใส่นำ�าให้มีิดชื้ิด 
ป้องกิันไมี่ให้ยุุงลังไปวางไข้่

ใชื้้ยุาที่ากิันยุุง 
สเปรยุ์กิันยุุง 
สำาหรับผ้ิวหนัง 

หรือจุดยุากิันยุุง
นอนในมีุ้ง ติิดมีุ้งลัวดที่ั�งประติู

แลัะหน้าติ่าง 

ยุุงลืายุ ร้ายุกว่าทีำ�คิด

ยุาทำากันำยุุง

อุปกรณ์�ทำี�ใชื้้สำารวจแลืะกำาจัดไข้่ยุุง/ลืูกนำำ�า/ติัวโม่ง
“พกอาวุธตัิด้ตััว เตัรียุม่พร้อม่สำารวจ และกำาจัด้ไข่่ยุุงกันเถอะ”

อุปกรณ์์สำารวจ

แปรงข้ัดแผ้่นข้ัดฝอยุข้ัดอุปกิรณ์กิำาจัดไข้่ยุุงที่่�ภ์าชื้นะ “ดูให้ด่ข้อบภ์าชื้นะ
ไมี่ได้มี่แค่ลัูกินำ�ายุุง แติ่ยุังมี่ไข้่ยุุงด้วยุนะ”

สม่าร์ที่โฟน : ใชื้้รายุงานผ้ลัสำารวจกระชอน : ใชื้้ติักิลัูกินำ�า/ติัวโมี่งไฟฉายุ : ใชื้้ส่อง
ลัูกินำ�ายุุงในภ์าชื้นะ

อุปกรณ์์กำาจัด้ไข่่ยุุงที่่�ข่อบภาชนะ

วิธุ์ีการกำาจัดลืูกนำำ�ายุุงลืายุ/ติัวโม่ง
“สำารวจเจอลูกนำ�ายุุง ตั้องกำาจัด้ให้้ห้ม่ด้ ไม่่ให้้เห้ล่อนะ”

เกล่อ นำ�าส้ม่สายุชู ผงซัักฟอก (ปรับสภ์าพนำ�าให้ ไมี่เหมีาะติ่อ
กิารเป็นแหลั่งเพาะพันธ์ุ์ยุุงลัายุ) ศึกิษารายุลัะเอ่ยุดว่ธ์ีกิารใชื้้ได้ที่่� 
คู่มี้อ “100 ว่ธ์ีปราบยุุงลัายุ”

ที่รายุที่่ม่่ฟอส (ที่ำาลัายุระบบ
ประสาที่แลัะกิารหายุใจข้อง
ลัูกินำ�ายุุง) หมีายุเหติุ ศึกิษา
ปร่มีาณกิารใชื้้ที่รายุที่่�ถููกิติ้อง

ในคลัิปว่ด่โอ

ทำรายุกำาจัดยุุง

100 วิธีุ์ปราบยุุงลืายุ

ปลากินลูกนำ�า เชื้่น ปลัาหางนกิยุูง ปลัากิัด เป็นติ้น
ปล่ือยุปลืากินำลูืกนำำ�า

เทำคนิำคการสำารวจลูืกนำำ�า

อุปกรณ์�ทำี�ใชื้้สำารวจแลืะกำาจัดไข้่ยุุง/ลืูกนำำ�า/ติัวโม่ง
“พกอาวุธตัิด้ตััว เตัรียุม่พร้อม่สำารวจ และกำาจัด้ไข่่ยุุงกันเถอะ”
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ไมี่ได้มี่แค่ลัูกินำ�ายุุง แติ่ยุังมี่ไข้่ยุุงด้วยุนะ”
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กิารเป็นแหลั่งเพาะพันธ์ุ์ยุุงลัายุ) ศึกิษารายุลัะเอ่ยุดว่ธ์ีกิารใชื้้ได้ที่่� 
คู่มี้อ “100 ว่ธ์ีปราบยุุงลัายุ”
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สวมีเส้�อผ้้าให้มีิดชื้ิด 
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“โรคอันำติรายุแบบนำี� มันำเกิดมาจากอะไรนำะ??”
ยุุงลายุบ้านและยุุงลายุสวน เป็นพาหะนำาโรคติิดติ่อนำาโดยุยุุงลัายุได้ที่ั�ง 3 โรค ได้แกิ่ 

โรคไข้้เลั้อดออกิ โรคไข้้ปวดข้้อยุุงลัายุ แลัะโรคติิดเชื้้�อไวรัสซิิกิา โดยุที่ั�วไปยุุงที่ั�ง 2 ชื้นิด 
ออกิหากิินเวลัากิลัางวัน

ยุุงลายุสวน มี่ลัักิษณะเด่น ค้อ บร่เวณ 
ด้านหลัังข้องอกิมี่แถูบส่ข้าว 1 เส้น  
แหลั่งเพาะพันธ์ุ์ส่วนใหญิ่เป็นแหลั่งนำ�า
ธ์รรมีชื้าติิ เชื้่น โพรงไมี้ กิาบใบพ้ชื้ 
กิะลัามีะพร้าว เป็นติ้น

ยุุงลายุบ้าน มี่ลัักิษณะเด่น ค้อ บร่เวณ 
ด้านหลัังข้องอกิมี่แถูบส่ข้าวรูปเค่ยุว 
1 คู่ แลัะมี่แหลั่งเพาะพันธ์ุ์ส่วนใหญิ่เป็น
ภ์าชื้นะข้ังนำ�า ภ์ายุในบ้าน เชื้่น แจกิันดอกิไมี้ 
จานรองกิระถูางติ้นไมี้ ยุางรถูยุนติ์ เป็นติ้น

ตััวโม่่ง ลูกนำ�า
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ยุุงลายุ
ตััวเตั็ม่วัยุ



โรคไข้้เลืือดออก
โรคไข้้ปวดข้้อยุุงลืายุ
โรคติิดเชื้ื �อไวรัสซิิกา

โรคติิดติ่อนำำาโดยุยุุงลืายุ

การสำารวจลืูกนำำ �ายุุงลืายุ
สำาหรับ อสม.

ขั่�นตัอนที่่� 2 สำารวจภ์าชื้นะข้ังนำ�าใสนิ�ง ที่ั�งใน แลัะนอกิบ้าน

ขั่�นตัอนที่่� 1 เติรียุมีอุปกิรณ์กิารสำารวจให้พร้อมี

เทำคนำิคการสำารวจลืูกนำำ�ายุุงลืายุสำาหรับ อสม.
“พร้อมแลื้ว เติรียุมลืุยุได้เลื้ยุยุยุยุ”

แห้ล่งเพาะพันธุ์ภายุในบ้าน
ได้แกิ่ แจกิันดอกิไมี้ ถูาดรองหลัังติู้เยุ็น 

ถูังนำ�าใชื้้ เป็นติ้น

แห้ล่งเพาะพันธุ์ภายุนอกบ้าน ได้แกิ่ 
แห้ลง่เพาะพนัธุท์ี่่�ม่นษุยุส์รา้งข่้�น เชื้น่ ยุางรถูยุนติ์ 
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การสำารวจลูืกนำำ�ายุุงลืายุ

ขั่�นตัอนท่ี่� 5 ใส่ข้้อมูีลักิารสำารวจ
ใหค้รบถูว้น กิดสง่ผ้ลักิารสำารวจ 
แลัะยุ้นยุันกิารส่งผ้ลักิารสำารวจ

ขั่� นตัอนที่่�  1 ดาวน์ โหลัด
แอปพลัเิคชื้นั “อสมี.ออนไลัน”์ 
แลัะเ ข้้าสู่ ร ะบบใชื้้ งานด้วยุ
หมีายุเลัข้โที่รศัพท์ี่ข้องตินเอง 
แลัะรหัสผ่้านที่่� ไ ด้รับมีาจากิ 
รพ.สติ.

ข่ั�นตัอนที่่� 2 เข้้าสู่เมีนู 
“รายุงานสำารวจลัูกินำ�ายุุงลัายุ”

ข่ั�นตัอนที่่� 3 เลั้อกิบ้าน
เลัข้ที่่� ที่่�ติ้องกิารสำารวจ

ข่ั�นตัอนที่่� 4 สำารวจภ์าชื้นะข้ังนำ�า ที่ั�งภ์ายุในแลัะภ์ายุนอกิ
บา้น กิรอกิข้อ้มูีลักิารสำารวจ โดยุใส่ติวัเลัข้จำานวนภ์าชื้นะ
ที่่�สำารวจ แลัะจำานวนภ์าชื้นะที่่�พบลูักินำ�ายุุง แยุกิติามี
ประเภ์ที่ภ์าชื้นะ

วิธุ์ีการรายุงานำข้้อมูลืในำ
แอปพลืิเคชื้ันำ อสม. ออนำไลืนำ�

“สำารวจลูกนำ�ายุุงบ้านไห้น 
อยุ่าล่ม่รายุงานข่้อมู่ลด้้วยุนะ”

อสม่.ออนไลน์ สาม่ารถใช้งานได้้กับระบบโที่รศััพที่์ม่่อถ่อทีุ่กเครือข่่ายุ

วิธีุ์รายุงานำข้้อมูลื
ในำแอป อสม.ออนำไลืนำ�

อสม.ออนำไลืนำ�
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