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โรคไขเลือดออก
วิภารักษ บุญมาก
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคไขเลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) อาการของโรคนี้
มีความคลายคลึงกับโรคไขหวัดในชวงแรก จึงทําใหผูปวยเขาใจคลาดเคลื่อนไดวาตนเปนเพียงโรค
ไขหวัด และทําใหไมไดรับการรักษาที่ถูกตองในทันที โรคไขเลือดออกมีอาการและความรุนแรงของโรค
หลายระดับตัง้ แตไมมีอาการหรือมีอาการเล็กนอยไปจนถึงเกิดภาวะช็อกซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวย
เสียชีวติ สถิตใิ นป พ.ศ. 2554 รายงานโดย กลุมโรคไขเลือดออก สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวา มีอัตราปวย 107.02 และอัตราปวยตาย 0.10 ซึ่งหมายความวา
ในประชากรทุก 100,000 คน จะมีผูที่ปวยเปนไขเลือดออกไดถึง 107.02 คน และมีผูเสียชีวติ จากโรคนี้
0.1 คน
การติดตอ
ไวรัสเดงกี่ที่เปนสาเหตุของโรคไขเลือดออกสามารถมีชีวิตรอดและเพิ่มจํานวนภายในตัวของ
ยุงลาย ยุงลายจึงเปนพาหะของโรคไขเลือดออก และกลาวไดวาโรคไขเลือดออกติดตอจากคนสูคน
ยุงลายที่เปนพาหะนี้มีชื่อวา Aedes aegypti ยุงชนิดนี้ออกหากินเวลากลางวัน ยุงจะกัดและดูดเลือดที่มี
เชื้อไวรัสเดงกีจ่ ากผูที่กําลังปวยเปนไขเลือดออก เมื่อยุงลายไปกัดคนใหม ก็จะถายทอดเชื้อใหกับคนที่
ถูกยุงกัดตอไป ยุงชนิดนี้อาศัยอยูในเขตภูมิอากาศแบบรอนชื้น ประเทศไทยจึงเปนอีกบริเวณหนึ่งที่มี
การระบาดของโรคนี้คอนขางสูง โดยพบการระบาดมากที่สุดในฤดูฝน ชวงอายุของคนที่พบวาปวยเปน
โรคไขเลือดออกมากที่สุด 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
อาการของโรคนี้คลายคลึงกับโรคไขหวัด กลาวคือ มีอาการไข ออนเพลีย ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
แตแตกตางกันที่ ไขจะสูงกวามาก โดยอาจมีไขสูงกวา 40 องศาเซลเซียส ผูปวยจะมีหนาแดง และปวด
เมื่อยกลามเนื้อคอนขางมากกวา หากทําการทดสอบโดยการรัดตนแขนดวยสายรัด (Touniquet test) จะ
พบจุดเลือดออก ผูปวยอาจมีเลือดออกผิดปกติ เชน เลือดกําเดาไหล เลือดออกตามไรฟน หรืออาการ
เลือดออกผิดปกติอ่นื ๆ และในบางรายทีม่ ีอาการรุนแรงมากๆ อาจพบอาการซึม เหงื่อออก มือเทาเย็น
ชีพจรเตนเบาแตเร็ว ปวดทองโดยเฉพาะบริเวณใตชายโครงขวา ปสสาวะลดลง อาจถึงกับช็อกและ
เสียชีวติ ได โดยอาการนําของภาวะช็อกมักเริ่มจากการมีไขลดลง ดังนั้นหากพบวาผูปวยเริ่มมีไขลดลง
ตามดวยอาการดังที่กลาวมา ควรรีบแจงแพทยหรือนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันที
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ในเด็กที่ปวยดวยโรคไขเลือดออก มักพบวา มีอาการในระยะเริ่มตนเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่ง
หากผูปกครองละเลยการพาผูปวยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ก็มีโอกาสที่ผูปวยเด็กจะเสียชีวิต
เนื่องจากการรักษาที่ลาชาได ดังนั้นผูปกครองจึงควรสงสัยไวกอนวาบุตรหลานที่มีอาการไขสูงในฤดูฝน
อาจเปนโรคไขเลือดออก และควรรีบพาบุตรหลานไปรับการรักษา
การรักษา
เนื่องจากยังไมมีการพัฒนายาฆาเชื้อไวรัสเดงกี่ การรักษาโรคนี้จึงเปนการรักษาตามอาการเปน
สําคัญ กลาวคือมีการใชยาลดไข เช็ดตัว และการปองกันภาวะช็อก
ยาลดไขทใี่ ชมเี พียงชนิดเดียว คือ ยาพาราเซตามอล (paracetamol) ขนาดยาที่ใชในผูใหญคือ
พาราเซตามอลชนิดเม็ดละ 500 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง โดยไมควร
รับประทานเกินวันละ 8 เม็ด (4 กรัม) สวนขนาดยาที่ใชในเด็กคือ พาราเซตามอลชนิดน้ํา 10-15
มิลลิกรัมตอน้าํ หนักตัว 1 กิโลกรัมตอครั้ง ทุก 4-6 ชั่วโมง โดยไมควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง หรือ
2.6 กรัม ยาพาราเซตามอลนี้เปนยารับประทานตามอาการ ดังนั้น หากไมมีไขก็สามารถหยุดยาไดทันที
ผลิตภัณฑพาราเซตามอลชนิดน้ําสําหรับเด็กมีจําหนายในหลายความแรงไดแก 120 มิลลิกรัมตอ
1 ชอนชา (1 ชอนชา เทากับ 5 มิลลิลิตร), 250 มิลลิกรัมตอ 1 ชอนชา, และ 60 มิลลิกรัมตอ 0.6
มิลลิลติ ร สวนใหญเปนยาน้าํ เชื่อมที่ตองรินใสชอนเพื่อปอนเด็ก ในกรณีทารก การปอนยาทําไดคอนขาง
ยากจึงมีผลิตภัณฑยาที่ทําจําหนายโดยบรรจุในขวดพรอมหลอดหยด เวลาใชก็เพียงแตใชหลอดหยดดูด
ยาออกจากขวดและนําไปปอนเด็กไดเลย ดวยเหตุทผี่ ลิตภัณฑพาราเซตามอลชนิดน้ําสําหรับเด็กมีหลาย
ความแรงจึงควรอานฉลากและวิธีใชใหดีกอ นนําไปปอนเด็ก กลาวคือ หากเด็กหนัก 10 กิโลกรัม และมี
ยาน้ําความแรง 120 มิลลิกรัมตอ 1 ชอนชา ก็ควรปอนยาเด็กครั้งละ 1 ชอนชาหรือ 5 มิลลิลติ ร และปอน
ซ้ําไดทุก 4-6 ชั่วโมงแตไมควรปอนยาเกินวันละ 5 ครั้ง หากไมมีไขก็สามารถหยุดยาไดทันที
แอสไพรินและไอบูโปรเฟน เปนยาลดไขเชนกัน แตยาทั้งสองชนิดนี้หามนํามาใชในโรค
ไขเลือดออก เนื่องจากยาทั้งสองชนิดนี้จะยิ่งสงเสริมการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติจนอาจเกิดอันตราย
ตอผูปวยได
ในสวนการปองกันภาวะช็อกนั้น กระทําไดโดยการชดเชยน้ําใหรางกายเพื่อไมใหปริมาตรเลือด
ลดต่ําลงจนทําใหความดันโลหิตตก แพทยจะพิจารณาใหสารน้ําตามความรุนแรงของอาการ โดยอาจให
ผูปวยดื่มเพียงสารละลายเกลือแร โอ อาร เอ็ส หรือผูปวยบางรายอาจไดรับน้ําเกลือเขาทางหลอดเลือด
ดํา ในกรณีที่ผูปวยเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติจนเกิดภาวะเสียเลือดอาจตองไดรับเลือดเพิ่มเติม อยางไร
ก็ตามจะตองเฝาระวังภาวะช็อกดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนเนื่องจากภาวะนี้มีความอันตรายตอชีวติ ของ
ผูปวยเปนอยางมาก
การปองกัน
แมวาในปจจุบันกําลังมีการพัฒนาวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ แตก็ยังไมมียาที่สามารถ
ฆาเชื้อไวรัสเดงกี่ได ดังนั้นคําตอบที่ดีทสี่ ดุ ของโรคไขเลือดออกในปจจุบันนี้ คือ การปองกันไมใหเปนโรค
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โดยการควบคุมยุงลายใหมีจํานวนลดลงซึ่งทําไดโดยการควบคุมแหลงเพาะพันธุของยุงลายและการ
กําจัดยุงลายทั้งลูกน้ําและตัวเต็มวัย และปองกันไมใหยุงลายกัด ทั้งนี้การปองกันทําได 3 ลักษณะ คือ
1. การปองกันทางกายภาพ ไดแก
- ปดภาชนะเก็บน้ําดวยฝาปด เชน มีผาปดปากโองน้ํา ตุมน้ํา ถังเก็บน้ํา หรือถาไมมีฝาปด
ก็วางคว่ําลงหากยังไมตองการใช เพื่อปองกันไมใหกลายเปนทีว่ างไขของยุงลาย
- เปลี่ยนน้ําในแจกันดอกไมสดบอยๆ อยางนอยทุกๆ 7 วัน
- ปลอยปลากินลูกน้ําลงในภาชนะเก็บน้ํา เชน โอง ตุม ภาชนะละ 2-4 ตัว รวมถึงอางบัว
และตูป ลาก็ควรมีปลากินลูกน้ําเพื่อคอยควบคุมจํานวนลูกน้ํายุงลายเชนกัน
- ใสเกลือลงน้ําในจานรองขาตูกับขาว เพื่อควบคุมและกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดยใสเกลือ 2
ชอนชา ตอความจุ 250 มิลลิลติ ร พบวาสามารถควบคุมลูกน้ําไดนานกวา 7 วัน
2. การปองกันทางเคมี ไดแก
- เติมทรายทีมฟี อส ซึ่งเปนสารเคมีที่องคการอนามัยโลกแนะนําใหใชและรับรองความ
ปลอดภัย เหมาะสมกับภาชนะที่ไมสามารถใสปลากินลูกน้ําได
- การพนสารเคมีหรือยากันยุงเพื่อกําจัดยุงตัวเต็มวัย มีขอดีคือ ประสิทธิภาพสูง แตขอ เสีย
คือ มีราคาแพง และเปนพิษตอคนและสัตวเลี้ยง จึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการฉีดพนและฉีดเฉพาะเมื่อ
จําเปนเทานั้น เพื่อปองกันความเปนพิษตอคนและสัตวเลี้ยง ควรเลือกฉีดในเวลาทีม่ ีคนอยูนอยที่สุดและ
ฉีดพนลงในแหลงที่คาดวาเปนแหลงเพาะพันธุยุง เชน ทอระบายน้ํา กระถางตนไม เปนตน
- การใชสารเคมีเพื่อกําจัดยุงในบานเรือน ที่ใชกันมี 2 ชนิด คือ ยาจุดกันยุง และสเปรยฉีด
ไลยุง โดยสารออกฤทธิ์อาจเปนยาในกลุมไพรีทรอยด (Pyrethroids), ดีท (DEET, diethyltoluamide)
เปนตน เมื่อกอนมียาฆายุงดวย มีชื่อวา ดีดีที แตสารนี้ถูกยกเลิกการใชไปแลวเนื่องจากเปนพิษตอ
สิ่งมีชีวิตและตกคางในสิ่งแวดลอมเปนระยะเวลานานมาก อยางไรก็ตาม สารเคมีไมวาจากยาจุดกันยุง
หรือสเปรยฉดี ไลยุง ก็มีความเปนพิษตอคนและสัตว ดังนั้นเพื่อลดความเปนพิษดังกลาวควรจุดยากันยุง
ในบริเวณที่มอี ากาศถายเทสะดวก ลางมือทุกครั้งหลังจากสัมผัส สวนยาฉีดไลยุงจะมีความเปนพิษ
มากกวา ดังนั้นหามฉีดลงบนผิวหนัง และควรปฏิบัตติ ามวิธีใชที่ระบุขา งกระปองอยางเครงครัด
3. การปฏิบัตติ วั ไดแก
- นอนในมุง หรือนอนในหองที่มีมุงลวดเพือ่ ปองกันไมใหถูกยุงกัด โดยจะตองปฏิบตั ิ
เหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืน
- หากไมสามารถนอนในมุงหรือนอนในหองที่มีมุงลวดได ควรใชยากันยุงชนิดทาผิวซึ่งมี
สารสําคัญที่สกัดจากธรรมชาติ เชน น้ํามันตะไครหอม (oil of citronella), น้ํามันยูคาลิปตัส (oil of
eucalyptus) ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกวามาทาหรือหยดใสผิวหนังใชเปนยากันยุง แตประสิทธิภาพจะต่ํา
กวา DEET
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