
 

      ไขเ้ลือดออกเป็นโรคท่ีเกิดจากยงุเป็นพาหะ

ของโรคไขเ้ลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหา

สาธารณะสขุของประเทศไทยแลว้ ยงัเป็นปัญหา

สาธารณสขุทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศในเขตรอ้น
ชื้นและกอ่ใหเ้กิดความกงัวลตอ่ผูป้กครองเวลา

เด็กมีไข ้บทความนีจ้ะบรรยายถึงโรคไขเ้ลือดออก
ในแงก่ารดแูลผูป่้วยซ่ึงมีหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี้ 

อบุติัการณข์องโรคไขเ้ลอืดออก 

      เมื่อ คศ 1970มีการระบาดของไขเ้ลือดออกเป็น
ครัง้คราว epidermic 9ประเทศ ปัจจบุนัไขเ้ลือดออก

มีการระบาดเพิ่มมากขึน้ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 
ปัจจบุนัไขเ้ลือดออก เป็นโรคประจ าทอ้งถ่ิน endemic 
ของประเทศมากว่า 100 ประเทศในแถบแอฟริกา 
อเมริกา เอเซียตะวันออกเฉียงใต ้western pacific 
โดยมีความรนุแรงมากในแถบ เอเซียตะวันออกเฉียง

ใต ้western pacific ประชากรประมาณ 2500 ลา้นคน
ในประเทศท่ีมีการระบาดจะเสี่ยงตอ่การตดิเชื้อ

ไขเ้ลือดออก ประมาณว่าจะมีการตดิเชื้อปีละ 50 ลา้น
คน และตอ้งนอนโรงพยาบาลมากกว่า 500000 คนตอ่
ปี อตัราการเสียชีวิตประมาณรอ้ยละ 2.5 แตอ่าจจะสงู
ถึงรอ้ยละ 20 หากใหก้ารรักษาอย่างดีอตัราการ
เสียชีวิตอาจจะลดลงต า่กว่ารอ้ยละ1  

สาเหตขุองไขเ้ลือดออก 

โรคไขเ้ลือดออก เป็นโรคตดิตอ่ที่เกิดจากยงุลาย 

Aedes aegyti ตวัเมีย บินไปกดัคนท่ีป่วยเป็น
ไขเ้ลือดออกโดยเฉพาะชว่งท่ีมีไขส้งู เชื้อไ/วรสัแดงกี

จะเพิ่มจ านวนในตวัยงุประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรสั
แดงกี่จะไปที่ผนงักระเพาะและตอ่มน า้ลายของยงุ 
เมื่อยงุกดัคนก็จะแพร่เชื้อส ู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกาย

คนประมาณ 2-7 วันในชว่งท่ีมีไข ้หากยงุกดัคน
ในชว่งนีก็้จะรบัเชื้อไวรสัมาแพร่ใหก้บัคนอ่ืน ซ่ึงสว่น
ใหญ่มกัจะเป็นเด็ก โรคนีร้ะบาดในฤดฝูน ยงุลาย
ชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบา้นเรือน และ

โรงเรียน ชอบวางไขต่ามภาชนะที่มีน า้ขงั เชน่ ยาง
รถยนต ์กะลา กระป๋อง จานรองขาตูก้บัขา้ว แตไ่ม่
ชอบวางไขใ่นท่อระบายน า้ หว้ย หนอง คลอง บึง 

 

 

 

 

เมื่อไรจะสงสยัว่าเป็นไขเ้ลือดออก 

     อาการของไขเ้ลือดออกไมจ่ าเพาะ อาการมีได ้

หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไขแ้ละผื่น 
ผูใ้หญ่อาจจะมีไขส้งู ปวดศีรษะ ปวดตามตวั ปวด
กระบอกตา ปวดกลา้มเนือ้ หากไมคิ่ดโรคนีอ้าจจะ

ท าใหก้ารรกัษาชา้ ผูป่้วยอาจจะเสียชีวิต ลกัษณะที่

ส าคญัของไขเ้ลือกออกคือ  

 
 

 

 

 ไขส้งูเฉียบพลนั ประมาณ 2-7 วัน  
 เบื่ออาหาร หนา้แดง ปวดศีรษะ ร่วมกบั

อาการคลื่นไสอ้าเจียน และอาจมีอาการ
ปวดทอ้งร่วมดว้ย  

 บางรายอาจมีจดุเลือดสีแดงขึน้ตามล าตวั 

แขน ขา อาจมีก าเดาออก หรือเลือดออก
ตามไรฟัน และถ่ายอจุาระด าเนือ่งจาก

เลือดออก และอาจท าใหเ้กิดอาการช็อคได ้ 
 ในรายท่ีช็อคจะสงัเกตไดจ้ากการท่ีไขล้ดแต่

ผูป่้วยซึมลง ตวัเย็น หมดสตแิละเสียชีวิตได ้ 

 



การรกัษา 

ไมม่ีการรกัษาเฉพาะส าหรับโรคไขเ้ลือดออก การ
รกัษาเพียงประคบัประคองอย่างใกลช้ิดโดยการ

เฝ้าระวังภาวะช็อค และเลือดออก และการใหส้าร
น า้อย่างเหมาะสมก็จะท าใหอ้ตัราการเสียชีวิต

ลดลงต า่กว่ารอ้ยละ 1 

วคัซีนป้องกนัไขเ้ลือดออก 

การผลิตวัคซีนก าลงัอยู่ในขัน้พฒันา แตม่ีปัญหา

เนือ่งจากเชื้อมี 4 สายพนัธุ ์คาดการณว่์าจะส าเร็จ

และใชไ้ดใ้นอนาคตอนัใกล ้ 

วิธีท่ีจะป้องกนัและควบคมุไขเ้ลือดออกท่ีดท่ีีสดุคือ

การควบคมุการแพร่กระจายของยงุลาย  

 ก าจดัแหลง่เพราะพนัธุย์งุ เชน่ กะลา ยาง 

กระป๋อง  
 หาฝาปิดภาชนะ เชน่ โอ่ง ถงัน า้  
 ในแหลง่น า้สาธารณะอาจจะเลี้ยงปลาเพื่อ

กินลกูน า้ หรือใสส่ารเคมีเพื่อฆา่ลกูน า้  

ขนดิของเชื้อแดงกีเชื้อไวรสัแดงกี เป็น single 
strnded RNA ไวรสัมีดว้ยกนั 4 ชนดิ(serotype) 
DEN1 DEN2 DEN3 DEN4 ซ่ึงมี antigen 
ร่วมกนับางสว่นท าใหเ้ทื่อเกิดการตดิเชื้อชนดิ

หนึง่ จะเกิดภมูิคุม้กนัตอ่เชื้ออีกชนดิหนึง่ แตภ่มูิ

ท่ีเกิดจะอยู่ได ้6-12 เดือน สว่นภมูิท่ีเกิดกบัเชื้อที่

ป่วยจะมีตลอดชีวิต เชน่หากเป็นไขเ้ลือดออกจาก

เชื้อ DEN1 ผูป่้วยจะมีภมูิตอ่เชื้อนีต้ลอดชีวิต แตจ่ะ
มีภมูิตอ่เชื้อแดงกีชนดิอ่ืนเพียง 6-12 เดือนเทา่นัน้
จาการศึกษาพบว่าการตดิเชื้อซ า้ หรือการตดิเชื้อ
ครัง้ที่สองจะเป็นสาเหตขุองโรคแดงกีไดถึ้งรอ้ยละ 

80-90 ในสมยักอ่นปี 2543พบว่าการระบาดของ
เชื้อแดงกีเกิดจากสายพนัธุท่ี์สอง DEN2 แต่
หลงัจากนัน้พบลดลง แตจ่ะพบสายพนัธ ์DEN3 
มากขึน้ แตห่ลงัจากปี 2543 เชื้อสายพนัธุท่ี์สอง 
DEN2 เร่ิมกลบัมาพบมากขึน้และมีอตัราการตาย
สงูเนือ่งจากเป็นเชื้อที่หากเป็นแลว้จะเกิดอาการ

รนุแรง 

อาการของโรคติดเช้ือไขเ้ลือดออก 

ผูป่้วยท่ีตดิเชื้อไขเ้ลือดออกอาจจะไมม่ีอาการ หรือมี

อาการเพียงเล็กนอ้ย หรืออาจจะเกิดอาการรนุแรง
จนเสียชีวิต เมื่อหายร่างกายจะมีภมูิตอ่เชื้อนัน้ตลอด

ชีวิต ความรนุแรงของการตดิเชื้อขึน้กบัอาย ุภาวะ
ภมูิคุม้กนั และความรนุแรงของเชื้อ ตดิเชื้อไวรสัแดง

กิว  มีอาการได ้3 แบบคือ 

 การตดิเชื้อไขแ้ดงกิ่ว Denque Fever  

 ไขเ้ลือดออก (Dengue hemorrhagic fever-DHF) 
 ส าหรบัไขเ้ลือดออกแดงกิวท่ีช็อก Denque 

Shock Syndrome DSS  

        วิธีป้องกนัไขเ้ลือดออกท่ีไดผ้ลดี และ

ยัง่ยนืตอ้งเป็นแบบบรูณการโดยการรว่มมือ

ของทกุฝ่าย 

 ภาคครวัเรือนตอ้งป้องกนัโดยการก าจดั

แหลง่น า้ท่ีเพาะพนัธุย์งุ และการป้องกนั
สว่นบคุคล  

 ภาคชมุชนจะตอ้งมีการรณรงคใ์หม้ีการ

ก าจดัแหลง่ลกูน า้ในชมุชนอย่างนอ้ยปีละ   

2-3 ครัง้ และจะตอ้งท าพรอ้มกนัถัว่ประเทศ
โดยการโฆษณาผา่นสื่อตา่งๆ  

 ส าหรบัชมุชนท่ีห่างไกลก็อาจจะตอ้งใช ้

อาสาสมคัร  
 จดัโปรแกรมส าหรบัเด็กและครอบครวัเพ่ือ

ก าจดัลกูน า้  
 กระตุน้ใหเ้อกชนมีสว่นร่วมในการจดั

สิ่งแวดลอ้ม  
 จดัการประกวดพ้ืนท่ีปลอดภยัจาก

ไขเ้ลือดออก 

โดย 
ส ำนักงำนปลัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
โทร 042-662487 

                      www.nud.go.th 

 

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/dhf/df.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/dhf/dhf.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/dhf/dss.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/dhf/dss.htm


 

 

 

 


