“โรคไข้ เ ลื อ ดออก”
เป็น โรคติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด จากยุ ง เป็ น พาหนะของ
โรค โดยเฉพาะประเทศในเขตร้ อ นชื้ น ผู้ ป่ ว ยที่ ติ ด เชื้ อ จะมี อ าการไข้ ปวด
ศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นขึ้นเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งคล้ายกับผื่นของ
โรคหัด
โรคไข้เลือดออกนั้น นอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย
แล้ ว ยั ง เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ทั่ วโลกอี ก ด้ ว ย และก่ อ ให้ เ กิ ด ความกั ง วลต่ อ
ผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วง
อายุ 2-8 ปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ โดยเฉพาะ
ประชาชนที่ต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุง ลายตัวร้าย จึงมีโอกาสเป็น
โรคไข้เลือดออกได้สูงกว่าปกติ

อาการของโรค:

อาการที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรคไข้เลือดออกคือมีไข้
เ ฉี ย บ พ ลั น ใ น เ ด็ ก อ า จ จ ะ มี เ พี ย ง อ า ก า ร ไ ข้ แ ล ะ ผื่ น ใ น ผู้ ใ ห ญ่ ที่
เป็น ไข้เลือดออก อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวด
กล้ า มเนื้ อ หากไม่ คิ ด ว่ า เป็ น โรค ไข้ เ ลื อ ดออก อาจจะท่ า ให้ ก ารรั ก ษาล่ า ช้ า

ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ทั้งนี้ลักษณะที่ส่าคัญของ ไข้เลือดออก มีอาการส่าคัญ 4
ประการคือ
1. ไข้สูงลอย: ไข้ 39-40 มักมีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้่ามูกไหลหรือไอ
เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ 4-5 วัน
2. อาการเลือดออก: เลือดก่าเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะ
โดยจะมีอาการ อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายด่า มีจุดเลือดออกตามตัว
3. ตับโต
4. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด หรือช็อก: มักจะเกิดช่วงไข้จะลด
โดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้อง
มาก ก่อนจะมีอาการช็อก ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่่า

*** เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบน่าส่งโรงพยาบาลทันที!! ***
 เมื่อมีเลือดออกผิดปกติ อาเจียนมาก ปวดท้อง ซึม ไม่ดื่มน้่า กระหายน้า่
ตลอดเวลา มีปัสสาวะออกน้อย
 เมื่อความรู้สึกตัวเปลีย่ นแปลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ตัวลาย เหงือ่ ออก
โดยเฉพาะในช่วงไข้ลง

การรักษา: โรคไข้เลือดออก ไม่มีการรักษาเฉพาะ การรักษาเป็นเพียงการ
ประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าระวังภาวะช็อก และเลือดออก และการ
ให้สารน้่าอย่างเหมาะสมก็จะท่าให้อัตราการเสียชีวิตลดลง โดยทัว่ ไปการดูแล
ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก มีแนวทางการดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้

1. ให้ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้คือ พาราเซตามอล ไม่ควรใช้
ยาจ่าพวกแอสไพริน เนื่องจากจะท่าให้เกล็ดเลือดผิดปกติ และระคายกระเพาะ
อาหาร
2. ให้สารน้่าชดเชย เนื่องจากผู้ป่วยไข้เลือดออก มักมีภาวะขาดน้่า
เนื่องจากไข้สูง เบื่ออาหาร และอาเจียน ในรายที่พอทานได้ให้ดื่มน้่าเกลือแร่บ่อย
ๆ ในรายที่ขาดน้่ามาก หรือมีภาวะเลือดออก เช่น อาเจียน หรือถ่ายเป็นเลือด
ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้สารน้่าทางเส้นเลือด
3. ติดตามดูอาการใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีอาการปวดท้อง
ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น โดยเฉพาะในช่วงไข้ลด ต้องรีบ
น่าส่งโรงพยาบาลทันที
4. ตรวจนับจ่านวนเกล็ดเลือดและความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะ เพื่อใช้
พิจารณาปริมาณการให้สารน้่าชดเชย
### ผู้ป่วยไข้เลือดออก หากมีอาการไข้ลดลง ภายใน 24-48 ชั่วโมง แล้ว
เริ่มกินอะไรได้ รู้สึกตัวดี ไม่ซึม แสดงว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว###

การป้องกัน: ทุกวันนี้ยังไม่มียาที่ใช้รักษา “โรคไข้เลือดออก” โดยเฉพาะ ดังนั้น
การป้ อ งกั น จึ ง เป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด โดยป้ อ งกั น จากการแพร่ ข องยุ ง ลายคื อ การ
แก้ปัญหาที่สาเหตุ วิธีการในการควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลายคือการก่าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental management) การควบคุม
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น การเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ไม่ ยุ ง มี ก ารขยายพั น ธุ์
แท็งก์ บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน้่าจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมี
ฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้่าหรือไม่
 ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้่า แท็งก์น้่า หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้่าว่ารั่วหรือไม่
โดยเฉพาะฤดูฝน

 ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้่าทุกสัปดาห์ส่าหรับแจกัน
อาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้่า
 หมั่นตรวจสอบถาดรองน้่าที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่
พันธุ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้่าของเครื่องปรับอากาศซึ่งออกแบบไม่
ดี โดยรูระบายน้่าอยู่เหนือก้นถาดหลายเซนติเมตร ท่าให้มีน้่าขังซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ยุง
 ตรวจสอบรอบ ๆ บ้านว่ามีแหล่งน้่าขังหรือไม่ ท่อระบายน้่าบนบนหลังคา
มีแอ่งขังน้่าหรือไม่ หากมีต้องจัดการ
 ขวดน้่า กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้่า หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือ
ฝังดินเพื่อไม่ให้น้่าขัง
 ยางเก่าที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้่าได้เช่นกัน
 หากใครมีรั้วไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้น่าคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้อง
ตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้่า

การป้องกันส่วนบุคคล
 ใส่เสื้อผ้าที่หนาพอสมควร ควรจะใส่เสื้อแขนขาว และกางเกงขายาว เด็ก
นักเรียนหญิงก็ควรใส่กางเกง
 การใช้ยาฆ่ายุง เช่น pyrethrum ก้อนสารเคมี
 การใช้กลิ่นกันยุงเช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่น ๆ
 นอนในมุ้ง
 การควบคุมยุงโดยทางชีวะ
 เลี้ยงปลาในอ่างที่ปลูกต้นไม้ หรือแหล่งน้่าตามธรรมชาติ
 ใช้แบคทีเรียที่ผลิตสาร toxin ฆ่ายุงได้แก่เชื้อ Bacillus thuringiensis
serotype H-14 (Bt.H-14) and Bacillus sphaericus (Bs)
 การใช้เครื่องมือดักจับลูกน้่าซึ่งเคยใช้ได้ผลที่สนามบินของสิงคโปร์ แต่
ส่าหรับกรณีประเทศไทยยังได้ผลไม่ดีเนื่องจากไม่สามารถควบคุมแหล่งน้่า
ธรรมชาติจึงยังมีการแพร่พันธ์ของยุง
การใช้สารเคมีในการ
ควบคุม
 ใช้ยาฆ่าลูกน้่า
วิธีการนี้จะสิ้นเปลืองและ
ไม่เหมาะที่จะใช้อย่าง
ต่อเนื่อง วิธีการนี้จะเหมาะ
ส่าหรับพื้นที่ที่มีการระบาด
และได้มีการส่ารวจพบว่ามี
ความชุกของยุงมากกว่า
ปกติ







ใช้สารลดแรงตึงผิว เช่น ผงซักฟอก สบู่ แชมพู น้่ายาล้างจาน ฉีดพ่นก่าจัด
ยุง เพราะสารดังกล่าวจะไปท่าลายระบบการหายใจของแมลง ท่าให้แมลง
ตายได้
ใช้ "ทรายอะเบท" ก่าจัดยุงลาย โดยให้น่าทรายอะเบท 1 กรัม ใส่ใน
ภาชนะที่มีน้่าขัง (อัตราส่วน 1 กรัมต่อน้่า 10 ลิตร หรือ 20 กรัม) จะ
ป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้่าได้นานประมาณ 1-2 เดือนเลยทีเดียว ซึ่งหลังจาก
ใช้เสร็จแล้วต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด รวมทั้งเก็บในที่เย็น แห้ง
และมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ
การใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่ายุง วิธีการนี้ใช้ในประเทศเอเชียหลาย
ประเทศมามากกว่า 20 ปีแต่จากสถิติของการระบาดไม่ได้ลดลงเลย การ
พ่นหมอกควันเป็นรูปอธรรมที่มองเห็นว่ารัฐบาลได้ท่าอะไรเกี่ยวกับการ
ระบาด แต่การพ่นหมอกควันไม่ได้ลดจ่านวนประชากรของยุง ข้อเสียคือ
ท่าให้คนละเลยความปลอดภัย การพ่นหมอกควันจะมีประโยชน์ในกรณีที่
มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ส่าหรับในประเทศไทย ศูนย์ควบคุมโรคไข้เลือดออก กองควบคุมโรค
ส่านักอนามัย แนะน่าแนวทางในการป้ องกันโรคไข้เลือดออกโดยเน้นการก่าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูก น้่ายุงลาย และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าแนะน่าขององค์การอนามัยโลก
ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.siamhealth.net,
http://health.kapook.com/view2522.html, http://th.wikipedia.org/wiki
เรียบเรียงข้อมูลโดย: นางสาวศศิรดา แสงลับ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนต่าบลนาคู

