
      

 
                                           

เส้นทางสุขภาพ 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

“ไข้เลือดออก ภัยร้ำยถึงตำย รู้เท่ำทันก่อนสำย” 
 

ไข้เลือดออก (Dengue Fever) คือ โรคระบาดประจ าฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มียุงลายชุกชุม โดยในปี 2556 นั้น มีผู้ติดเช้ือไข้เลือดออก    
มากถึง 142,925 ราย และในปี 2563 นี้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 5 พฤษภาคม มีผู้ป่วยจากไข้เลือดออกถึง 10,938 ราย เข้าไปแล้ว           
ซึ่งมากกว่าผู้ป่วยโควิด-19 ถึง 3 เท่าเลยทีเดียว!! เรียกได้ว่าเป็นโรคที่น่ากลัว และอันตรายมากเลย 

สำเหตุของโรค ไข้เลือดออก เกิดจำกอะไร ? 
โรคนี้มียุงลาย (Aedes aegypti) เป็นพาหะน าโรค โดยเกิดจากเชื้อไข้เลือดออกซึ่งเป็นไวรัสมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ เดงกี (Dengue)  

กับ ชิกุนคุนยา (Chigunkunya) 
 ประมำณร้อยละ 90 ของผู้ป่วยไข้เลือดออก จะมสีาเหตุจากเช้ือเดงกี 
 ประมำณร้อยละ10 ของผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีสาเหตุจากเชื้อชิกุนคุนยา ซึ่งมักมีอาการไมรุ่นแรงเท่า เช้ือไวรัสเดงกี 
 เชื้อไวรัสเดงกีแบ่งออกได้เป็น 4 สำยพันธุ์ DEN-1 , DEN-2 , DEN-3 , DEN-4 

ไข้เลือดออก ติดต่อได้อย่ำงไร ? 
ตัวกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกน้ี คือ ยุงลำย โดยยุงลายจะเป็นพาหะน าโรคจากการกัดคนที่มีเช้ือโรคไข้เลือดออกแล้วไปกัด    

คนปกติแล้วถ่ายทอดเช้ือไปสู่คนปกติได้ โดยส่วนใหญ่เป็นยุงลายบ้านที่มีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่ในภาชนะขังน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นในบ้าน และรอบบ้าน 
เช่น อ่างเก็บน้ า โอ่งน้ า กระถางต้นไม้ หรือแม้แต่น้ าขังตามพื้น เป็นต้น 

ผู้ป่วยไข้เลือดออก มักเป็นกลุ่มไหน? 
ผู้ป่วยโรคน้ีพบได้ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ โดยกลุ่มอำยุที่พบมำกที่สุดคือ 10 - 14 ปี รองลงมำคือ 5 - 9 ปี และ 15 - 19 ปี           

โดยภูมิภาคที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด      
คือ ระยอง ชัยภูมิ อ่างทอง ขอนแก่น และ นครราชสีมา 

อำกำรของผู้ป่วย ไข้เลือดออก อาการของโรคไข้เลือดออก แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 : ระยะไข้สูง ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอย่ำงฉับพลัน แม้กินยาลดไข้ หรือเช็ดตัวแล้วไข้ก็ยังไม่ลดลง เนื้อตัวและใบหน้า มักจะแดง       

กว่าปกติ บางคนอาจมีอาการเยื่อบุตาอักเสบ หรือมีผื่นขึ้น มีอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้อง อาจพบว่ามีจุดเลือดออกตามผิวหนังร่วมด้วย เช่น    
มีจุด หรือมีเลือดก าเดาออก 

ระยะที่ 2 : ระยะช็อก / ระยะวิกฤต มีเลือดออก มักจะพบในไข้เลือดออกที่เกิดจากเช้ือเดงกี่ ที่มีความรุนแรงขั้นที่ 3 และ 4 อาการจะ
เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันท่ี 3 - 7 ของโรค ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวิกฤติของโรค ระยะนี้อาการไข้จะเริ่มลดลง แต่ผู้ป่วยกลับมีอาการไม่สบาย เช่น 

 มีอาการปวดท้อง และอาเจียนบ่อยขึ้น ซึมมากข้ึน 
 กระสับกระส่าย ตัวเย็น มือเท้าเยน็ 
 เหงื่อออก ปัสสาวะออกน้อย 
 ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว และความดันต ่า ซึ่งเป็นอาการของภาวะช็อก 
ถ้าเป็นรุนแรงผู้ป่วยอาจมีอาการไม่ค่อยรู้สึกตัว หากไม่ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีก็อาจเสียชีวิตได้ภายใน 1 - 2 วัน นอกจากนี้ ผู้ป่วย    

ยังอาจมีอาการเลือดออกตามผิวหนัง (มีจ ้าเขียวพรายย ้าขึ้น) เลือดก า เดาไหล อาเจียนเป็นเลือดสด ๆ หรือเป็นสีกาแฟ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสด ๆ 
ถ้าเลือดออกมักท าให้เกิดภาวะช็อกรุนแรงถึงเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว โดยระยะที่ 2 นี้ จะกินเวลาประมาณ24 - 27 ช่ัวโมง ถ้าหากผู้ป่วยสามารถ
ผ่านช่วงวิกฤติไปได้ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3 

ระยะที่ 3 : ระยะฟื้นตัว 
ในรายที่มีภาวะช็อกไม่รุนแรง เมื่อผ่านช่วงวิกฤติไปแล้ว จะมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่ผู้ป่วยท่ีมีภาวะช็อกรุนแรง เมื่อได้รับการ

รักษาอย่างถูกต้อง และทันท่วงที ก็จะฟื้นตัวสู่สภาพปกติได้ อาการที่บ่งช้ีว่าผู้ป่วยดีขึ้น คือ ผู้ป่วยจะเริ่มอยากกินอาหาร อาการต่าง ๆ จะกลับคืนสู่
สภาพปกติ ระยะนี้อาจกินเวลา 7-10 วัน หลังผ่านระยะที่ 2 

อำกำรทำงผิวหนังในโรคไข้เลือดออก อำกำรทำงผิวหนังที่พบในโรคไข้เลือดออก ได้แก่ อำกำรผิวหนังแดงบริเวณใบหน้ำ ล ำคอ 
และหน้ำอก สำมำรถพบได้รำว 50 - 80% ของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากการที่มีหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัว อาการนี้มักพบได้ในช่วง 24 - 48 
ช่ัวโมงแรกของการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวไม่ได้จ าเพาะต่อโรคไข้เลือดออกเท่านั้น แต่ยังอาจพบในโรคการติดเช้ือไวรัสชนิดอื่น     
และแบคทีเรียบางชนิดได้ เช่น ไข้ด าแดง 
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ผ่ืนอีกชนิดหน่ึงของโรคไข้เลือดออก น่ันคือ ผ่ืนปื้นแดงคล้ำยหัด ผื่นชนิดนี้จะพบได้ราว 3-5 วัน ภายหลังจากผื่นชนิดแรกหายไป    

ผื่นชนิดนี้มักเริ่มที่หลังมือ หลังเท้า ซึ่งกระจายไปยังแขน ขา และล าตัวในภายหลัง (แต่มักไม่พบที่บริเวณฝ่ามือ และฝ่าเท้า)  ภายหลังผื่นหาย      
จะกลายเป็นผิวปกติ ไม่ค่อยท้ิงรอยด าหรือแผลเป็น อาจพบอาการผิวหนังลอกเป็นขุยได้ 

อำกำรทำงเยื่อบุ เช่น เย่ือบุตำ เย่ือบุในช่องปำก มักพบในไข้เดงกี่ชนิดเลือดออก และไข้เดงกี่ช็อคมากกว่าไข้เด็งกี่ธรรมดา อาการที่พบ
ได้แก่ ตาแดงท่ีเยื่อบุตาขาวและบริเวณตาขาว อาจพบตุ่มน้ า และรอยถลอกที่เพดานปาก รวมทั้งอาการแดง และแห้งเป็นขุยท่ีลิ้นและริมฝีปาก 
ส าหรับการรักษา ยังไม่มีการรักษาจ าเพาะส าหรับอาการทางผิวหนัง หำกผู้ป่วยมีอำกำรคัน อำจรักษำด้วยกำรใช้ยำแก้คันชนิดรับประทำนเพ่ือ
บรรเทำอำกำรคันได้ 

ภำวะแทรกซ้อนในโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก เป็นโรครุนแรง แต่ก็มีโอกาสรักษาให้หายได้สูง หากได้รับการตรวจรักษาอย่าง 
ทันท่วงที หากไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 50% ซึ่งมักเกิดจากภาวะแทรกซ้อน เช่น 

• เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ 
• เกิดภาวะช็อก 
• อาจท าให้เกิดภาวะตับวาย มีอาการดีซ่าน 
• มีภาวะน้ าเกินในร่างกาย จนเกิดมีน้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือในช่องท้องมากเกินไป ท าให้หอบ หายใจล าบาก 
• อาจท าให้เป็นปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ สมองอักเสบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแทรกซ้อนได้ 

ไข้เลือดออก มีวิธีกำรรักษำอย่ำงไร? ในปัจจุบัน ยังไม่มียาส าหรับรักษาโรคไข้เลือดออกโดยตรง หากผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงโรคนี้ก็จะ
หายได้เอง การรักษาจึงมักเป็นการรักษาตามอาการเป็นส าคัญ 

• หำกมีไข้สูง โดยไม่มีอำกำรไอ เจ็บคอ หรือมีน้ ำมูกไหลร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์  เพื่อตรวจหาโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน หรือช่วงที่โรคไข้เลือดออกระบาด 

• นอนพักผ่อนมำก ๆ ในที่อากาศถ่ายเทด ี
• ด่ืมน้ ำมำก ๆ จนปัสสาวะออกมากและใส โดยอาจเป็นน้ าเปล่า น้ าผลไม้ น้ าอัดลมที่เขยา่ฟองออกแล้ว หรือผงละลายเกลือแร่ก็ได้ 

เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ าจากไข้สูง และจากการรั่วของน้ าออกนอกหลอดเลือด 
• ให้กินยำลดไข้ พำรำเซตำมอล 

• ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1 เม็ด 
• เด็กโต กินครั้งละ ครึ่ง - 1 เม็ด หรือตามแพทยส์ั่ง 
• เด็กเล็ก ใช้ชนิดน ้าเชื่อม กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา (ดูขนาดตามฉลากยา) 
• ห้ามกินยากลุ่มแอสไพริน หรือยาลดไข้อ่ืนๆ เป็นอันขาด 

• กินอำหำรอ่อน ๆ ที่ย่อยง่าย ถ้าอาเจียน ควรดืม่น้ าเกลือแร่ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆ 
• หลีกเลี่ยงอำหำรรสจัดทุกชนิด และหลีกเลี่ยงอำหำร หรือน้ ำท่ีมีสีด ำ สีน้ าตาล หรือสีแดง เพราะหากผู้ป่วยอาเจยีน อาจท าให้

สับสนกับภาวะเลือดออกในทางเดนิอาหารได้ 
• หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำอื่นโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพาะยาสเตยีรอยด์ และยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงการฉดียาเข้ากล้ามเนื้อ 
• หำกมีไข้สูง ให้ดูแลเช็ดตัวลดไข้อยู่เสมอ เพื่อป้องกันภาวะช็อก 

กำรป้องกันโรคไข้เลือดออก 
1. การป้องกันท่ีส าคัญในปัจจุบันอยู่ท่ีการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง เช่น 

 ปิดฝาโอ่งน ้า 
 เปลี่ยนน ้าในแจกันทุก 7 - 10 วัน 
 จานรองตู้กับข้าว ควรใส่น ้าเดือดลงไปทุก 10 วัน 
 ควรเก็บกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์เก่า ๆ หรือสิ่งที่จะเป็นที่ขังน ้าในบริเวณบา้น โรงเรียน และแหล่งชุมชน ท าลายหรือฝังดิน   

ให้หมด 
 ปรับพื้นบ้าน และสนามอยา่ให้เปน็หลุมเป็นบ่อท่ีมีน ้าขังได้ 

2. เด็กท่ีนอนกลางวันควรกางมุ้ง หรือทายากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัด 
3. การใช้กลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้หอม เปลือกสม้ เป็นต้น 
 

 

  

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ 
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