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 โรคกลุมหนึ่งที่อาจลืมไมไดในชวงหนาฝนคือโรคติดตอที่มียุงเปนพาหะนําโรค เนื่องจากในชวงนี้มีฝนตกชุก

ทําใหมีน้ําขังตามพื้นท่ีรวมถึงในภาชนะตาง ๆ ที่อาจเอ้ือตอการวางไขและเพ่ิมจํานวนประชากรยุงที่อาจทําใหเพ่ิม

ความเสี่ยงของการเกิดโรคติดตอที่มียุงเปนพาหะได โดยโรคที่พบบอยในประเทศไทยไดแก 

 1. โรคติดเช้ือไวรัสเดงกี (Dengue virus infection) เปนโรคที่มาสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี 

(Dengue virus) ปจจุบันพบการระบาดในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย เชื้อที่ทําใหเกิดโรคในคนมีทั้งสิ้น 4         

สายพันธุไดแก ไวรัสเดงกีซีโรไทป 1, ซีโรไทป 2,   ซีโรไทป 3 และซีโรไทป 4 โดยมีพาหะคือยุงลาย (Aedes) ผูปวย

ที่ติดเชื้อสวนใหญมักไมมีอาการแตอาจพบผูปวยที่มีอาการไดรอยละ 10-25 ของผูปวยที่ติดเชื้อ ซึ่งผูปวยที่มีอาการ

สวนใหญมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อซ้ําครั้งที่ 2 โดยไวรัสตางซีโรไทปกัน ในผูท่ีมีอาการของโรคสามารถจําแนกได

เปน ไขโดยไมทราบสาเหตุ ไขเดงกี และ ไขเลือดออกเดงกี ในรายที่มีไขเลือดออกรุนแรงอาจนําไปสูภาวะช็อค 

นอกจากนี้อาจพบผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนในระบบอื่น ๆ ได อาการที่พบไดบอยในผูปวยไดแก มีไขสูง ปวดศีรษะ 

ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการอาเจียน ปวดทอง เบื่ออาหาร มีผื่นตามผิวหนัง ในผูปวยบางรายอาจมีจุดเลือดออก

ใตผิวหนัง เลือดกําเดาไหล เลือดออกตามไรฟน เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร หลังจากนั้นไขจะลงและมีอาการ

ดีขึ้น ในรายที่รุนแรงจะมีอาเจียนมาก ปวดทองรุนแรง ความดันเลือดต่ํา อาจเกิดภาวะช็อคจนนําไปสูการเสียชีวิต

ได ปจจุบันมีวัคซนีปองกันโรคแลว 

 2. โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไขปวดขอยุงลาย ไขญี่ปุน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุน

ยา (chikungunya virus) โดยมียุงลาย (Aedes) เปนพาหะนําโรค อาการของผูปวยสวนใหญจะคลายโรคติดเชื้อ

ไวรัสเดงกีแตสิ่งที่ตางกันคือ ผูปวยจะไมมีการรั่วของพลาสมาหรือน้ําเลือดออกจากหลอดเลือด โดยอาการที่เดนชัด

ของผูปวยโรคนี้คือ ปวดขอ มีไข และออกผื่น  ปจจุบันยังไมมีวัคซีนที่ใชปองกันโรค 

 3. โรคไขซิกา (Zika fever) มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus) โดยมียุงลาย (Aedes) เปน

พาหะนําโรค ผูติดเชื้อสวนใหญไมแสดงอาการและสามารถหายจากโรคไดเอง อาการสําคัญที่พบในผูปวยไดแก ไข 

ออนเพลีย ปวดศีรษะ มีผื่นแดง ตาแดง ปวดขอ การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภอาจสงผลตอทารกในครรภใหมีความ

พิการไดโดยเฉพาะอยางย่ิงศีรษะเล็กกวาปกติ ตัวเล็ก พัฒนาการชา รวมถึงอาจสงผลทําใหเกิดภาวะแทรกซอนของ

ระบบประสาทที่เรียกวาภาวะ Guillain- Barre Syndrome  ที่ทําใหมีการอักเสบของเสนประสาทได ปจจุบันโรค

นี้ยังไมมีวัคซนีในการปองกัน 



 4. โรคมาลาเรีย (Malaria) หรือที่รูจักกันในชื่อโรคไขจับสั่น ไขปา ไขดอกสัก ไขรอนเย็น เปนโรคที่

เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่เรียกวาเชื้อพลาสโมเดียม (Plasmodium) โดยปจจุบันมี 5 ชนิดที่กอ

โรคในคน ยุงพาหะของโรคนี้คือ ยุงกนปลอง (Anopheles) การระบาดในประเทศไทยจะพบในจังหวัดหรือพื้นที่ปา

เขาที่อยูแนวชายแดนติดตอกับประเทศเมียนมาร ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ผูปวยมักมีอาการหลังไดรับเชื้อ

ประมาณ  10-14 วัน อาการที่สําคัญไดแก ไข หนาวสั่น ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัวและกลามเนื้อ อาจพบอาการ

คลื่นไสและเบื่ออาหาร เหงื่อออกงาย ในผูปวยที่ติดเชื้อสายพันธุฟลซิปารัม (Plasmodium falciparum) อาจมี

อาการรุนแรงจนถึงแกชีวิตได ปจจุบันวัคซีนปองกันโรคนี้อยูในระหวางการพัฒนา 

 5. โรคเทาชาง (Elephantiasis หรือ lymphatic filariasis) เกิดจากการติดเชื้อหนอนพยาธิที่เรียกวา

เชื้อฟลาเรีย (filarial worm) โดยพบการระบาดในประเทศไทย 2 ชนิดไดแก Wuchereria bancrofti ซึ่งพบทาง

ภาคตะวันตกของประเทศและ Brugia malayi ที่พบทางภาคใตของประเทศ ยุงพาหะที่สําคัญคือ ยุงรําคาญ 

(Culex) ยุงเสือ (Mansonia) และยุงลาย (Aedes) รวมถึงยุงกนปลอง (Anopheles) บางชนิด อาการของผูปวยที่

สําคัญไดแก ทอน้ําเหลืองอักเสบ (tymphangitis) ตอมน้ําเหลืองอักเสบ (lymphadenitis) มีอาการไขเทาชาง มี

การอุดตันในทางเดินน้ําเหลือง น้ําเหลืองคั่ง อวัยวะที่เปนโรคจะมีขนาดใหญขึ้นเรียกวาภาวะโรคเทาชาง โดยผูปวย

ที่ติดเชื้อ Wuchereria bancrofti มักเกิดโรคบริเวณตอมน้ําเหลืองบริเวณอวัยวะสืบพันธุในขณะที่ผูปวยที่ติดเชื้อ 

Brugia malayi มักทําใหเกิดโรคบริเวณขา ปจจุบันยังไมมีวัคซนีที่ใชปองกันโรคนี้ 

 6. โรคไขสมองอักเสบเจอี (JE encephalitis) เปนโรคไขสมองอักเสบที่เกิดจากไวรัสที่ เรียกวา

Japanese encephalitis virus หรือ JE virus พาหะนําโรคท่ีสําคัญคือยุงรําคาญ (Culex) อาการสําคัญของผูปวย

ไดแก ปวดศีรษะ ไขสูง จากนั้นจะมีภาวะคอแข็ง เพอ ไมรูตัวในผูปวยที่มีอาการรุนแรงอาจสงผลตอการทํางานของ

สมองที่อาจทําใหเกิดภาวะพิการหรือเสียชีวิตได ปจจุบันการปองกันสามารถทําไดโดยการฉีดวัคซีนไขสมองอักเสบ  

 ถึงแมวาโรคติดตอที่มียุงเปนพาหะบางโรคมีวัคซีนปองกันและอีกบางโรคยังไมมีวัคซีนปองกัน แตสิ่งสําคัญที่จะ

ชวยในการปองกันหรือลดการแพรระบาดและการติดเชื้อจากโรคที่มียุงเปนพาหะไดแก การมีสุขอนามัยที่ดีในการ

ดําเนินชีวิต การปองกันไมใหยุงกัด การควบคุมและทําลายแหลงเพาะพันธุยุง การใชยากันยุง การสวมเสื้อผาที่

ปกปดรางกายจากยุงกัด การหลีกเลี่ยงการไปในแหลงระบาดของยุงพาหะ นอกจากนี้ในผูที่มีประวัติเดินทางไปใน

แหลงที่มีการระบาดของยุงนําโรคอาจตองไดรับวัคซีนปองกันโรคหรือควรหมั่นสังเกตอาการของตนเองภายหลัง

กลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของยุงพาหะ ถามีอาการปวยเกิดข้ึนควรรีบพบแพทยทันที 
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