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โรคไขเลือดออก 
วิภารักษ บุญมาก 

ภาควิชาเภสชักรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

โรคไขเลือดออก คือ โรคติดเชื้อซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงก่ี (Dengue virus) อาการของโรคน้ี
มีความคลายคลึงกับโรคไขหวัดในชวงแรก จึงทําใหผูปวยเขาใจคลาดเคลื่อนไดวาตนเปนเพียงโรค
ไขหวัด และทาํใหไมไดรับการรักษาที่ถูกตองในทันที โรคไขเลือดออกมีอาการและความรุนแรงของโรค
หลายระดับตัง้แตไมมีอาการหรือมีอาการเล็กนอยไปจนถึงเกิดภาวะช็อกซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวย
เสียชีวติ สถติใินป พ.ศ. 2554 รายงานโดย กลุมโรคไขเลือดออก สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวา มีอัตราปวย 107.02 และอัตราปวยตาย 0.10 ซ่ึงหมายความวา  
ในประชากรทกุ 100,000 คน จะมีผูที่ปวยเปนไขเลือดออกไดถึง 107.02 คน และมีผูเสียชีวติจากโรคน้ี 
0.1 คน  
การติดตอ 

ไวรัสเดงก่ีที่เปนสาเหตุของโรคไขเลือดออกสามารถมีชีวิตรอดและเพ่ิมจํานวนภายในตวัของ
ยุงลาย ยุงลายจึงเปนพาหะของโรคไขเลอืดออก และกลาวไดวาโรคไขเลือดออกตดิตอจากคนสูคน 
ยุงลายที่เปนพาหะน้ีมีชื่อวา Aedes aegypti ยุงชนิดน้ีออกหากินเวลากลางวัน ยงุจะกัดและดูดเลือดที่มี
เชื้อไวรัสเดงก่ีจากผูที่กําลังปวยเปนไขเลอืดออก เม่ือยุงลายไปกัดคนใหม ก็จะถายทอดเชื้อใหกับคนที่
ถูกยุงกัดตอไป ยงุชนิดน้ีอาศัยอยูในเขตภูมิอากาศแบบรอนชื้น ประเทศไทยจึงเปนอีกบริเวณหนึ่งที่มี
การระบาดของโรคนี้คอนขางสูง โดยพบการระบาดมากที่สุดในฤดูฝน ชวงอายุของคนที่พบวาปวยเปน
โรคไขเลือดออกมากท่ีสุด คือ คนอายุ 10-14 ป รองลงมาคือ อายุ 15-24 ป และ อายุ 5-9 ป ตามลําดับ 
สวนชวงอายุ 0-4 ป และมากกวา 25 ป จนถึง 65 ป เปนชวงอายุที่พบผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวนนอย
ที่สุด 
อาการ 
 อาการของโรคนี้คลายคลึงกับโรคไขหวดั กลาวคือ มีอาการไข ออนเพลีย ปวดเม่ือยกลามเน้ือ 
แตแตกตางกันที่ ไขจะสูงกวามาก โดยอาจมีไขสูงกวา 40 องศาเซลเซียส ผูปวยจะมีหนาแดง และปวด
เม่ือยกลามเน้ือคอนขางมากกวา หากทําการทดสอบโดยการรัดตนแขนดวยสายรัด (Touniquet test) จะ
พบจุดเลือดออก ผูปวยอาจมีเลือดออกผิดปกติ เชน เลือดกําเดาไหล เลือดออกตามไรฟน หรืออาการ
เลือดออกผิดปกติอ่ืนๆ และในบางรายทีมี่อาการรุนแรงมากๆ อาจพบอาการซึม เหง่ือออก มือเทาเย็น 
ชีพจรเตนเบาแตเร็ว ปวดทองโดยเฉพาะบริเวณใตชายโครงขวา ปสสาวะลดลง อาจถึงกับช็อกและ
เสียชีวติได โดยอาการนําของภาวะช็อกมักเร่ิมจากการมีไขลดลง ดังน้ันหากพบวาผูปวยเริ่มมีไขลดลง
ตามดวยอาการดังที่กลาวมา ควรรีบแจงแพทยหรือนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันท ี 
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ในเด็กที่ปวยดวยโรคไขเลอืดออก มักพบวา มีอาการในระยะเริ่มตนเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ซ่ึง
หากผูปกครองละเลยการพาผูปวยไปรบัการรักษาที่โรงพยาบาล ก็มีโอกาสที่ผูปวยเด็กจะเสียชวีิต
เน่ืองจากการรักษาที่ลาชาได ดังน้ันผูปกครองจึงควรสงสัยไวกอนวาบุตรหลานที่มีอาการไขสูงในฤดูฝน
อาจเปนโรคไขเลือดออก และควรรีบพาบุตรหลานไปรับการรักษา 
การรักษา 

เน่ืองจากยังไมมีการพัฒนายาฆาเชื้อไวรัสเดงก่ี การรักษาโรคนี้จึงเปนการรักษาตามอาการเปน
สําคัญ กลาวคือมีการใชยาลดไข เช็ดตวั และการปองกันภาวะช็อก 

ยาลดไขทีใ่ชมีเพียงชนิดเดียว คือ ยาพาราเซตามอล (paracetamol) ขนาดยาที่ใชในผูใหญคือ 
พาราเซตามอลชนิดเม็ดละ 500 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง โดยไมควร
รับประทานเกนิวันละ 8 เม็ด (4 กรัม) สวนขนาดยาที่ใชในเด็กคือ พาราเซตามอลชนิดนํ้า 10-15 
มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมตอครั้ง ทุก 4-6 ชั่วโมง โดยไมควรรับประทานเกินวันละ 5 คร้ัง หรือ 
2.6 กรัม ยาพาราเซตามอลนี้เปนยารับประทานตามอาการ ดังน้ัน หากไมมีไขก็สามารถหยุดยาไดทันที  

ผลิตภัณฑพาราเซตามอลชนิดนํ้าสําหรับเด็กมีจําหนายในหลายความแรงไดแก 120 มิลลิกรัมตอ 
1 ชอนชา (1 ชอนชา เทากับ 5 มิลลลิิตร), 250 มิลลิกรัมตอ 1 ชอนชา, และ  60 มิลลิกรัมตอ 0.6 
มิลลิลติร สวนใหญเปนยาน้าํเชื่อมที่ตองรินใสชอนเพ่ือปอนเด็ก ในกรณีทารก การปอนยาทําไดคอนขาง
ยากจึงมีผลิตภัณฑยาที่ทําจําหนายโดยบรรจุในขวดพรอมหลอดหยด เวลาใชก็เพียงแตใชหลอดหยดดูด
ยาออกจากขวดและนําไปปอนเด็กไดเลย ดวยเหตุทีผ่ลิตภัณฑพาราเซตามอลชนิดนํ้าสําหรับเด็กมีหลาย
ความแรงจึงควรอานฉลากและวธิีใชใหดีกอนนําไปปอนเด็ก กลาวคือ หากเด็กหนัก 10 กิโลกรัม และมี
ยาน้ําความแรง 120 มิลลิกรัมตอ 1 ชอนชา ก็ควรปอนยาเด็กคร้ังละ 1 ชอนชาหรือ 5 มิลลิลติร และปอน
ซํ้าไดทุก 4-6 ชั่วโมงแตไมควรปอนยาเกินวันละ 5 คร้ัง หากไมมีไขก็สามารถหยุดยาไดทันที  

แอสไพรินและไอบูโปรเฟน เปนยาลดไขเชนกัน แตยาทั้งสองชนิดน้ีหามนํามาใชในโรค
ไขเลือดออก เน่ืองจากยาทั้งสองชนิดน้ีจะยิ่งสงเสริมการเกิดภาวะเลอืดออกผิดปกติจนอาจเกิดอันตราย
ตอผูปวยได  

ในสวนการปองกันภาวะชอ็กน้ัน กระทําไดโดยการชดเชยน้ําใหรางกายเพ่ือไมใหปริมาตรเลือด
ลดต่ําลงจนทาํใหความดันโลหิตตก แพทยจะพิจารณาใหสารนํ้าตามความรุนแรงของอาการ โดยอาจให
ผูปวยด่ืมเพียงสารละลายเกลือแร โอ อาร เอ็ส หรือผูปวยบางรายอาจไดรับนํ้าเกลือเขาทางหลอดเลือด
ดํา ในกรณีที่ผูปวยเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติจนเกิดภาวะเสียเลือดอาจตองไดรับเลือดเพ่ิมเตมิ อยางไร
ก็ตามจะตองเฝาระวังภาวะช็อกดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนเนื่องจากภาวะน้ีมีความอันตรายตอชีวติของ
ผูปวยเปนอยางมาก  
การปองกัน 
 แมวาในปจจุบันกําลังมีการพัฒนาวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเดงก่ี แตก็ยังไมมียาที่สามารถ
ฆาเชื้อไวรัสเดงก่ีได ดังน้ันคําตอบที่ดีทีส่ดุของโรคไขเลือดออกในปจจุบันนี้ คือ การปองกันไมใหเปนโรค
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โดยการควบคุมยุงลายใหมีจํานวนลดลงซึ่งทําไดโดยการควบคุมแหลงเพาะพันธุของยุงลายและการ
กําจัดยุงลายทั้งลูกนํ้าและตัวเต็มวยั และปองกันไมใหยุงลายกัด ทั้งน้ีการปองกันทําได 3 ลักษณะ คือ 
 1.  การปองกันทางกายภาพ ไดแก 

-  ปดภาชนะเก็บนํ้าดวยฝาปด เชน มีผาปดปากโองนํ้า ตุมนํ้า ถังเก็บนํ้า หรือถาไมมีฝาปด 
ก็วางคว่ําลงหากยังไมตองการใช เพ่ือปองกันไมใหกลายเปนทีว่างไขของยุงลาย 

- เปลี่ยนน้ําในแจกันดอกไมสดบอยๆ อยางนอยทุกๆ 7 วนั 
- ปลอยปลากินลูกนํ้าลงในภาชนะเก็บนํ้า เชน โอง ตุม ภาชนะละ 2-4 ตัว รวมถึงอางบัว

และตูปลาก็ควรมีปลากินลกูนํ้าเพ่ือคอยควบคุมจํานวนลูกนํ้ายุงลายเชนกัน 
- ใสเกลือลงน้ําในจานรองขาตูกับขาว เพ่ือควบคุมและกาํจัดลูกนํ้ายุงลาย โดยใสเกลอื 2 

ชอนชา ตอความจุ 250 มิลลิลติร พบวาสามารถควบคมุลูกนํ้าไดนานกวา 7 วัน 
 2.  การปองกันทางเคมี ไดแก 
 - เติมทรายทีมีฟอส ซ่ึงเปนสารเคมีที่องคการอนามัยโลกแนะนําใหใชและรับรองความ
ปลอดภัย เหมาะสมกับภาชนะที่ไมสามารถใสปลากินลูกนํ้าได 
 - การพนสารเคมีหรือยากันยุงเพ่ือกําจัดยุงตัวเต็มวยั มีขอดีคือ ประสิทธิภาพสูง แตขอเสีย
คือ มีราคาแพง และเปนพิษตอคนและสตัวเลี้ยง จึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการฉีดพนและฉีดเฉพาะเม่ือ
จําเปนเทาน้ัน เพ่ือปองกันความเปนพิษตอคนและสัตวเลี้ยง ควรเลือกฉีดในเวลาทีมี่คนอยูนอยที่สุดและ
ฉีดพนลงในแหลงที่คาดวาเปนแหลงเพาะพันธุยุง เชน ทอระบายน้ํา กระถางตนไม เปนตน 
 - การใชสารเคมีเพ่ือกําจัดยุงในบานเรือน ที่ใชกันมี 2 ชนิด คือ ยาจุดกันยุง และสเปรยฉีด
ไลยุง โดยสารออกฤทธิ์อาจเปนยาในกลุมไพรีทรอยด (Pyrethroids), ดีท (DEET, diethyltoluamide) 
เปนตน เม่ือกอนมียาฆายุงดวย มีชื่อวา ดีดีที แตสารน้ีถูกยกเลิกการใชไปแลวเนื่องจากเปนพิษตอ
สิ่งมีชีวิตและตกคางในสิ่งแวดลอมเปนระยะเวลานานมาก อยางไรก็ตาม สารเคมีไมวาจากยาจุดกันยุง
หรือสเปรยฉดีไลยุง ก็มีความเปนพิษตอคนและสัตว ดังน้ันเพ่ือลดความเปนพิษดังกลาวควรจุดยากันยุง
ในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก ลางมือทุกคร้ังหลังจากสัมผัส สวนยาฉีดไลยุงจะมีความเปนพิษ
มากกวา ดังน้ันหามฉีดลงบนผิวหนัง และควรปฏบิัตติามวิธีใชที่ระบุขางกระปองอยางเครงครัด  
 3.  การปฏิบัตติวั ไดแก 
 - นอนในมุง หรือนอนในหองที่มีมุงลวดเพ่ือปองกันไมใหถูกยุงกัด โดยจะตองปฏิบตัิ
เหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืน 
 - หากไมสามารถนอนในมุงหรือนอนในหองที่มีมุงลวดได ควรใชยากันยุงชนิดทาผิวซ่ึงมี
สารสําคัญที่สกัดจากธรรมชาติ เชน นํ้ามันตะไครหอม (oil of citronella), นํ้ามันยูคาลิปตัส (oil of 
eucalyptus) ซ่ึงมีความปลอดภัยสูงกวามาทาหรือหยดใสผิวหนังใชเปนยากันยุง แตประสิทธิภาพจะต่ํา
กวา DEET   
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