
 ปจจุบันตําบลอัยเยอรเวง  มีปญหาเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก เปนอันดับหน่ึงของ

อําเภอเบตง  เน่ืองดวยสภาพภูมิประเทศ และการประกอบอาชีพของราษฎร  ที่อยูในบริเวณ

ภูเขาสูง ปาทึบ และมีแหลงนํ้า ลําธาร อันเปนแหลงแพรพันธุของยุงกนปลอง  ประกอบอาชีพ

สวนยางพารา  สวนผลไม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการโดนยุงกัด อันนํามาสูโรคมาลาเรีย และ

ไขเลือดออก 

โรคไขเลือดออกโรคไขเลือดออกโรคไขเลือดออกโรคไขเลือดออก 

ไขเลือดออกเปนโรคที่เกิดจากยุงเปนพาหะของโรคไขเลือดออก นอกจากจะเปนปญหา
สาธารณะสุขของประเทศไทยแลว ยังเปนปญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขต
รอนชื้น และกอใหเกิดความกังวลตอผูปกครองเวลาเด็กมีไข บทความน้ีจะบรรยายถึงโรคไขเลื 
อดออกในแงการดูแลผูปวยซึ่งมีหัวขอดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

    

อุบัติการอุบัติการอุบัติการอุบัติการณณณณของโรคไขเลือดออกของโรคไขเลือดออกของโรคไขเลือดออกของโรคไขเลือดออก    

เม่ือ คศ 1970มีการระบาดของไขเลือดออกเปนคร้ังคราว epidermic 9 ประเทศ ปจจุบัน
ไขเลือดออก มีการระบาดเพ่ิมมากขึ้น ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ปจจุบันไขเลือดออก เปน
โรคประจําทองถิ่น endemic ของประเทศมากวา 100 ประเทศในแถบแอฟริกา อเมริกา 
เอเซียตะวันออกเฉียงใต western pacific โดยมีความรุนแรงมากในแถบ เอเซียตะวันออก
เฉียงใต western pacific ประชากรประมาณ 2500 ลานคนในประเทศที่มีการระบาดจะ
เสี่ยงตอการติดเชื้อไขเลือดออก ประมาณวาจะมีการติดเชื้อปละ 50 ลานคน และตองนอน
โรงพยาบาลมากกวา 500000 คนตอป อัตราการเสียชีวิตประมาณรอยละ 2.5 แตอาจจะสูง
ถึงรอยละ 20 หากใหการรักษาอยางดีอัตราการเสียชีวิตอาจจะลดลงตํ่ากวารอยละ1  



สาเหตุของไขเลือดออกสาเหตุของไขเลือดออกสาเหตุของไขเลือดออกสาเหตุของไขเลือดออก    

โรคไขเลือดออก เปนโรคติดตอที่เกิดจากยุงลาย Aedes aegyti ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ปวย
เปนไขเลือดออกโดยเฉพาะชวงที่มีไขสูง เชื้อไ/วรัสแดงกีจะเพ่ิมจํานวนในตัวยุงประมาณ 8-
10 วัน เชื้อไวรัสแดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและตอมนํ้าลายของยุง เม่ือยุงกัดคนก็จะแพรเชื้อ
สูคน เชื้อจะอยูในรางกายคนประมาณ 2-7 วันในชวงที่มีไข หากยุงกัดคนในชวงน้ีก็จะรับ
เชื้อไวรัสมาแพรใหกับคนอื่น ซึ่งสวนใหญมักจะเปนเด็ก โรคน้ีระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบ
ออกหากินในเวลากลางวันตามบานเรือน และโรงเรียน ชอบวางไขตามภาชนะที่มีนํ้าขัง เชน 
ยางรถยนต กะลา กระปอง จานรองขาตูกับขาว แตไมชอบวางไขในทอระบายนํ้า หวย หนอง 
คลอง บึง 

เม่ือไรจะสงสัยวาเปนไขเลือดออกเม่ือไรจะสงสัยวาเปนไขเลือดออกเม่ือไรจะสงสัยวาเปนไขเลือดออกเม่ือไรจะสงสัยวาเปนไขเลือดออก    

อาการของไขเลือดออกไมจําเพาะ อาการมีไดหลายอยาง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไขและผื่น 
ใผูใหญอาจจะมีไขสูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอก
ตา ปวดกลามเน้ือ หากไมคิดโรคน้ีอาจจะทําใหการรักษา
ชา ผูปวยอาจจะสียชีวิต ลักษณะที่สําคัญของไขเลือกออก
คือ  

• ไขสูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน 
• เบ่ืออาหาร หนาแดง ปวดศีรษะ รวมกับอาการคลื่นไสอาเจียน และอาจมีอาการปวด

ทองรวมดวย 
• บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลําตัว แขน ขา อาจมีกําเดาออก หรือเลือดออกตาม

ไรฟน และถายอุจาระดําเน่ืองจากเลือดออก และอาจทําใหเกิดอาการช็อคได 
• ในรายที่ช็อคจะสังเกตไดจากการที่ไขลดแตผูปวยซึมลง ตัวเย็น หมดสติและเสียชีวิตได 

การเจาะเลือดตรวจวินิจฉัย 

การรักษาการรักษาการรักษาการรักษา    

ไมมีการรักษาเฉพาะสําหรับโรคไขเลือดออก การรักเพียงประคับประคองอยางใกลชิดโดยการ
เฝาระวังภาวะช็อค และเลือดออก และการใหสารนํ้าอยางเหมาะสมก็จะทําใหอัตราการ
เสียชีวิตลดลงต่ํากวารอยละ 1 



วัคซีนปองกันไขเลือดออกวัคซีนปองกันไขเลือดออกวัคซีนปองกันไขเลือดออกวัคซีนปองกันไขเลือดออก    

การผลิตวัคซีนกําลังอยูในขั้นพัฒนา แตมีปญหาเน่ืองเชื้อมี 4 สายพันธุ คาดการณวาจะ
สําเร็จและใชไดในอนาคตอันใกล การปองกันและการควบคุม 

วิธีที่จะปองกันและควบคุมไขเลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพรกระจายของยุงลายวิธีที่จะปองกันและควบคุมไขเลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพรกระจายของยุงลายวิธีที่จะปองกันและควบคุมไขเลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพรกระจายของยุงลายวิธีที่จะปองกันและควบคุมไขเลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพรกระจายของยุงลาย        

• กําจัดแหลงเพราะพันธุยุง เชน กะละ ยาง กระปอง 
• หาฝาปดภาชนะ เชน โอง ถังนํ้า 
• ในแหลงนํ้าสาธารณะอาจจะเลี้ยงปลาเพ่ือกินลูกนํ้า หรือใสสารเคมีเพ่ือฆาลูกนํ้า 

ขนิดของเชื้อแดงกีเชื้อไวรัสแดงกี เปน single strnded RNA ไวรัสมีดวยกัน 4 ชนิด
(serotype) DEN1 DEN2 DEN3 DEN4 ซึ่งมี antigen รวมกันบางสวนทําใหเทื่อเกิด
การติดเชื้อชนิดหน่ึง จะเกิดภูมิคุมกันตอเชื้ออีกชนิดหน่ึง แตภูมิที่เกิดจะอยูได 6-12 เดือน 
สวนภูมิที่เกิดกับเชื้อที่ปวยจะมีตลอดชีวิต เชนหากเปนไขเลือดออกจากเชื้อ DEN1 ผูปวยจะมี
ภูมิตอเชื้อน้ีตลอดชีวิต แตจะมีภูมิตอเชื้อแดงกีชนิดอื่นเพียง 6-12 เดือนเทาน้ันจาการศึกษา
พบวาการติดเชื้อซ้ํา หรือการติดเชื้อคร้ังที่สองจะเปนสาเหตุของโรคแดงกีไดถึงรอยละ 80-
90 ในสมัยกอนป 2543พบวาการระบาดของเชื้อแดงกีเกิดจากสายพันธที่สอง DEN2 แต
หลังจากน้ันพบลดลง แตจะพบสายพันธ DEN3 มากขึ้น แตหลังจากป 2543 เชื้อสายพันธที่
สอง DEN2 เร่ิมกลับมาพบมากขึ้นและมีอัตราการตายสูงเน่ืองจากเปนเชื้อที่หากเปนแลวจะ
เกิดอาการรุนแรงการ 

อาการของโรคติดเช้ือไขเลือดออกอาการของโรคติดเช้ือไขเลือดออกอาการของโรคติดเช้ือไขเลือดออกอาการของโรคติดเช้ือไขเลือดออก    

ผูปวยที่ติดเชื้อไขเลือดออกอาจจะไมมีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กนอย หรืออาจจะเกิด
อาการรุนแรงจนเสียชีวิต เม่ือหายรางกายจะมีภูมิตอเชื้อน้ันตลอดชีวิต ความรุนแรงของการ
ติดเชื้อขึ้นกับอายุ ภาวะภูมิคุมกัน และความรุนแรงของเชื้อ ติดเชื้อไวรัสแดงกิวมีอาการได 3 
แบบคือ 

• การติดเชื้อไขแดงกิ่ว Denque Fever  
• ไขเลือดออก [Dengue hemorrhagic fever-DHF]  
• สําหรับไขเลือดออกแดงกิวที่ช็อก Denque Shock Syndrome DSS 
•  



การดําเนินของโรคการดําเนินของโรคการดําเนินของโรคการดําเนินของโรค        ความรุนแรงของโรคความรุนแรงของโรคความรุนแรงของโรคความรุนแรงของโรค    

ผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนไขเลือดออกแดงกิว จะตองมีหลักฐานการร่ัวของพลาสมา (มีความ
เขมขนของเลือด[Hct]เพ่ิมขึ้น 20% หรือมีนํ้าในชองเยื่อหุมปอด หรือในชองทอง) และมี
เกร็ดเลือดต่ํากวา 100,000 ความรุนแรงของโรคไขเลือดออกจัดไดเปน 4 ระดับ  

• Grade 1 ผูปวยไมช็อก เปนไขเลือดออกโดยที่ไมมีจุดเลือดออก ทํา touniquet test 
ใหผลบวก  

• Grade 2 ผูปวยไมช็อก มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง มีเลือดกําเดาไหล หรืออาเจียนเปน
เลือด  

• Grade 3 ผูปวยช็อก มีความดันโลหิตต่ํา ชีพขจรเร็ว pulse pressure แคบ เหงื่อออก 
กระสับกระสาย 

• Grade 4 ผูปวยช็อกรุนแรง วัดความดันโลหิตไมได 

การดูแลผูปวย 

เม่ือไรจะใหกลับบานเม่ือไรจะใหกลับบานเม่ือไรจะใหกลับบานเม่ือไรจะใหกลับบาน    

• ไมมีไข 24 ชั่วโมงโดยที่ไมไดรับยาลดไข ผูปวยอยากอาหาร 
• ผูปวยมีอาการดีขึ้นอยางชัดเจน 
• ความเขมของเลือดคงที่ 
• 3วันหลังจากรักษาภาวะช็อค 
• เกร็ดเลือดมากกวา 50000 
• ไมมีอาการแนทองหรือแนหนาอกจากนํ้าในทองหรือชองเยื่อหุมปอด 

ภาวะโรคแทรกซอนอื่นๆภาวะโรคแทรกซอนอื่นๆภาวะโรคแทรกซอนอื่นๆภาวะโรคแทรกซอนอื่นๆ    

• ตับวาย 
• ไตวาย 
• สมองทํางานผิดปกติ 

 

 



การปองกันโรคไขเลือดออก 

วิธีปองกันไขเลือดออกที่ไดผลดี และยั้งยืนตองเปนแบบบูรณการโดยการรวมมือของทุกฝาย 

• ภาคครัวเรือนตองปองกันโดยการกําจัดแหลงนํ้าที่เพาะพันธุยุง และการปองกันสวน
บุคคล 

• ภาคชุมชนจะตองมีการรณรงคใหมีการกําจัดแหลงลูกนํ้าในชุมชนอยางนอยปละ 2-3 
คร้ัง และจะตองทําพรอมกันถั่วประเทศโดยการโฆษณาผานสื่อตางๆ 

• สําหรับชุมชนที่หางไกลก็อาจจะตองใชอาสาสมัคร 
• จัดโปรแกรมสําหรับเด็กและครอบครัวเพ่ือกําจัดลูกนํ้า 
• กระตุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอม 
• จัดการประกวดพ้ืนที่ปลอดภัยจากไขเลือดออก 

ไขเลือดออก ชนิดของไขเลือดออก การดําเนินของโรค การดูแล การทําtouniquet ยุง การ
ระบาด ผลเลือด 

ขอสําคัญของไขเลือดออกขอสําคัญของไขเลือดออกขอสําคัญของไขเลือดออกขอสําคัญของไขเลือดออก 

• ใหสงสัยวาจะเปนไขเลือดออกในผูที่มีไขเฉียบพลัน ไขสูง โดยที่ไมมีอาการของไขหวัดรวมกับ 
มีจุดเลือดออกหรือทํา touniquet test 

• หากตับโตจะชวยสนับสนุนวาเปนไขเลือดออก 
• ชวงที่วิกฤตคือชวงที่ไขเร่ิมลง หากเกร็ดเลือดต่ําลง รวมกับความเขมขนของเลือดเพ่ิมขึ้นกอน

ไขลง ใหสงสัยวาจะเกิด 
• ยาลดไขไมไดทําใหระยะเวลาที่เปนไขลดลง การใหยาไมถูกตองอาจจะทําใหเกิดโรคแทรกซอน 
• หากเลือดมีความเขมขนมากขึ้น 20% แสดงวามีการร่ัวของพลาสมา จําเปนตองไดรับ

นํ้าเกลืออยางเหมาะสม แตการใหนํ้าเกลือกอนที่ จะมีการร่ัวของพลาสมาไมเกิดประโยชน 
• ภาวะ DSS เกิดจากการร่ังของพลาสมาทําใหรางกายขาดนํ้า ตองรีบใหนํ้าเกลืออยางรวดเร็ว 

และอาจจะจําเปนตองให Dextran 40 
• การใหนํ้าเกลือจะใหเทากับพลาสมาที่ร่ัว โดยดูจากความเขมของเลือดและปริมาณปสสาวะที่

ออก 
• การไดรับนํ้าเกลือมากเกินไปอาจจะเกิดนํ้าทวมปอด 
• การเกิดภาวะเปนกรดจะเกิดโรคแทรกซอนตางๆตามมา  



มาลาเรีย ไขจับสั่น หรือไขปา มาลาเรีย ไขจับสั่น หรือไขปา มาลาเรีย ไขจับสั่น หรือไขปา มาลาเรีย ไขจับสั่น หรือไขปา ((((Malaria) Malaria) Malaria) Malaria)     
      เปนโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียม เชื้อที่ทําใหเกิดโรคในคนมี 4 ชนิด 
คือ ฟลซิปารัม ไวแวกซ มาลาเรียอี และโอวาเล เชื้อมาลาเรียที่พบบอยในประเทศไทย 
คือ ชนิดฟลซิปารัม และไวแวกซ 
      ฟลซิปารัม จะกอใหเกิดอาการรุนแรงอาจถึงแกขีวิตได สวนชนิดไวแวกซ และโอ
วาเล สามารถซอนอยูในตับไดนาน และออกสูกระแสเลือดไดในภายหลัง ทําใหกลับเปน
โรคซ้ําไดอีก 
 แหลงระบาดแหลงระบาดแหลงระบาดแหลงระบาด 
      แหลงระบาดของมาลาเรียอยูตามจังหวัดชายแดน โดยเฉพาะบริเวณที่เปนภูเขา
สูง ปาทึบ และมีแหลงนํ้า ลําธาร อันเปนแหลงแพรพันธุของยุงกนปลอง 
      จังหวัดที่พบผูปวยมาลาเรียสวนใหญ ไดแก แมฮองสอน ตาก ตราด ระนอง
กาญจนบุรี จันทบุรี สระแกว ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี และชุมพร 
 การติดตอการติดตอการติดตอการติดตอ 
    ติดตอสูคนโดยการถูกยุงกนปลองตัวเมียที่มีเชื้อมาลาเรียกัด 
 วงจรชีวิตวงจรชีวิตวงจรชีวิตวงจรชีวิต 

 

 

 

 



1. เชื้อมาลาเรียทีก่ระเพาะอาหาร 
2. เชื้อมาลาเรียระยะตดิตอในตอมนํ้าลายของยุง 
3. ระยะที่เชื้ออยูในตับคน 
4. เชื้อมาลาเรียถกูปลอยจากตับเขาสูกระแสเลอืด 
5. เชื้อมาลาเรียชนิดมีเพศ 
 อาการอาการอาการอาการ 
         หลังจากไดรับเชื้อมาลาเรียประมาณ 1-2 สัปดาห ผูปวยจะมีอาการนําคลาย
กับเปนหวัด คือ มีไข ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามตัว อาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน เบ่ือ
อาหารได ลักษณะเฉพาะของโรคที่เรียกวา ไขจับสั่น คือ มีอาการหนาวสั่น ไขสูง และ
ตามดวยเหงื่อออก จะพบไดในผูปวยบางรายเทาน้ัน 

การวินิจฉัยการวินิจฉัยการวินิจฉัยการวินิจฉัย 
       โดยการตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อมาลาเรีย  
  

 

การรักษาการรักษาการรักษาการรักษา 
        มาลาเรียเปนโรคที่รักษาใหหายขาดได ถาไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตอง รวดเร็ว 
และไดรับการรักษาดวยยาที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามชนิดของเชื้อที่เปนสาเหตุ 

        การซื้อยารักษาดวยตนเอง หรือกินยาไมครบ อาจทําใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา
หรือทําใหเปนโรครุนแรงขึ้น และอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได 

 

 



 

การปองกันการปองกันการปองกันการปองกัน 
        เม่ือจะตองเขาไปในพ้ืนที่ที่มีแหลงระบาดของมาลาเรีย ควรปองกันตนเองไมให
ยุงกัด ดังน้ี 

� สวมเสื้อผาปกปดรางกายใหมิดชิด ควรใชเสื้อผาสีออนๆ 
� ทายากันยุง 
� นอนในมุง (ถาใชมุงชุบนํ้ายา จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน) 
� ถานอนในหองที่มีมุงลวด ควรพนยากันยุงกอน 

ขอบคุณขอมูลจาก 

• คณะเวชศาสตรเขตรอย มหาวิทยาลัยมหิดล 
โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

• Siamhealth 
 


