ไข้ เลือดออก
สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัสเดงกี (Dengue virus) ซึง่ มีทงั ้ หมด 4 สายพันธุ์ การติดเชือ้ ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ หรืออาจแสดง
อาการไม่มาก มีเพียงส่วนน้อยทีจ่ ะมีอาการไข้เลือดออก ซึง่ การติดเชือ้ ซํ้าจะมีโอกาสทําให้เป็ นไข้เลือดออกได้มากกว่าการติดเชือ้
ครัง้ แรก

วิธีการติดต่ อ
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โรคไข้เลือดออกเดงกีมยี งุ ลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็ นแมลงนําโรคทีส่ าํ คัญ และในชนบทบางพืน้ ที่ จะมียงุ ลายสวน
(Aedes albopictus) เป็ นแมลงนําโรคร่วมกับยุงลายบ้าน เมือ่ ยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผูป้ ่วยทีอ่ ยูใ่ นระยะไข้ ซึง่ เป็ นระยะทีม่ ี
ไวรัสอยูใ่ นกระแสเลือดมาก เชือ้ ไวรัสจะเข้าสูก่ ระเพาะยุง และเพิม่ จํานวนมากขึน้ แล้วเดินทางเข้าสูต่ ่อมนํ้าลาย พร้อมทีจ่ ะเข้าสู่
คนทีถ่ กู กัดต่อไป เมือ่ ยุงทีม่ เี ชือ้ ไวรัสเดงกีไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชือ้ ไปยังคนทีถ่ กู กัด

di
at

ระยะฟักตัว

หลังจากถูกยุงทีม่ เี ชือ้ กัด ใช้เวลาประมาณ 3-14 วัน (โดยทัวไปประมาณ
่
5-8 วัน) ก่อนทีจ่ ะเริม่ ปว่ ย

อาการและอาการแสดง
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ผูป้ ว่ ยจะเริม่ มีอาการของโรค ซึง่ มีความรุนแรงแตกต่างกันได้ ตัง้ แต่มอี าการคล้ายไข้เดงกี (dengue fever: DF) ไป
จนถึงมีอาการรุนแรง (dengue hemorrhagic fever: DHF) และรุนแรงมาก จนถึงช็อกและเสียชีวติ (dengue shock syndrome:
DSS)
การดําเนินโรคของโรคไข้เลือดออกเดงกี แบ่งได้เป็ น 3 ระยะ คือ ระยะไข้ ระยะวิกฤต/ช็อก และระยะฟื้นตัว
1. ระยะไข้ (ทัวไปนาน
่
3-5 วัน)
่
ผูป้ วยจะมีไข้สงู เกิดขึน้ อย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส บางรายอาจมีอาการชักเกิดขึน้
โดยเฉพาะในเด็กทีเ่ คยมีประวัตชิ กั มาก่อน ผูป้ ว่ ยมักจะมีหน้าแดง (flushed face) ส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยจะไม่มอี าการนํ้ามูก
ไหลหรืออาการไอ เบื่ออาหาร อาเจียน และไข้จะสูงลอยอยู่ 2-7 วัน อาการเลือดออกทีพ่ บบ่อยคือ ทีผ่ วิ หนัง การ
ทดสอบทูนิเกต์ (tourniquet test) คือเอาทีว่ ดั ความดันมารัดรอบต้นแขนในความดันทีพ่ อเหมาะ เป็ นเวลา 5 นาที จะพบ
จุดเลือดออกมากกว่า 10 จุดต่อพือ้ ผิว 1 ตารางนิ้ว เรียกว่า ให้ผลบวก พบได้ตงั ้ แต่ 2-3 วันแรกของโรค ร่วมกับมีจุด
เลือดออกเล็กๆ กระจายตามแขน ขา ลําตัว รักแร้ อาจมีเลือดกําเดาหรือเลือดออกตามไรฟนั ในรายทีร่ นุ แรงอาจมี
อาเจียนและถ่ายอุจจาระเป็ นเลือด ซึง่ มักจะเป็ นสีดาํ (melena) ส่วนใหญ่จะคลําตับ โต ได้ประมาณวันที่ 3-4 นับแต่เริม่
ปว่ ย ในระยะทีย่ งั มีไข้อยู่ ตับจะนุ่มและกดเจ็บ ซึง่ ทําให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ เจ็บบริเวณชายโครงขวา
2. ระยะวิกฤติ/ช็อก (นาน 24-48 ชัวโมง)
่
ประมาณ 1 ใน 3 ของผูป้ ว่ ยไข้เลือดออกเดงกี จะมีอาการรุนแรง เกิดภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือช็อค ซึง่ ส่วน
ใหญ่จะเกิดขึน้ ในช่วงทีไ่ ข้ลดลงอย่างรวดเร็ว ภาวะช็อกทีเ่ กิดขึน้ นี้จะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ได้รบั การ
รักษาผูป้ ว่ ยจะมีอาการเลวลง และอาจเสียชีวติ ได้
3. ระยะฟื้นตัว(นาน 2-3 วัน)
ระยะฟื้นตัวของผูป้ ว่ ยค่อนข้างเร็ว ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ชอ็ กเมือ่ ไข้ลดส่วนใหญ่กจ็ ะดีขน้ึ ส่วนผูป้ ว่ ยช็อกถ้าได้รบั การรักษา
อย่างถูกต้องทันท่วงทีจนพ้นระยะช็อกจะเข้าสูร่ ะยะฟื้นตัว ผูป้ ว่ ยจะมีอาการดีขน้ึ อย่างชัดเจนสามารถรับประทานอาหาร
ได้มากขึน้ ปสั สาวะออกดี มีผ่นื ขึน้ ตามตัวมักพบทีแ่ ขนขาและชีพจรช้าลง

การรักษา

s

ในปจั จุบนั ยังไม่มยี าฆ่าเชือ้ ไวรัสเดงกี การรักษาจึงเป็ นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ ในระยะไข้สามารถให้
ยาลดไข้โดยหลีกเลีย่ งยาในกลุ่มแอสไพรินเนื่องจากทําให้มเี ลือดออกในกระเพาะอาหารได้ทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ได้แก่การดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ ตลอดระยะวิกฤต คือ ช่วง 24-48 ชัวโมง
่ ทีม่ กี ารรัวของพลาสมาโดยจะมี
่
การติดตามดูความเข้มข้นของเลือด การ
้
เปลีย่ นแปลงของเกล็ดเลือด การเปลีย่ นแปลงของสัญญาณชีพ เฝาระวังภาวะเลือดออกและภาวะช็อกเพือ่ ให้สารนํ้าทางเลือด
เลือดดําและการรักษาประคับประคองอื่นๆอย่างเหมาะสมจนพ้นระยะช็อค
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การควบคุมและป้องกันโรค
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การป้องกันไข้เลือดออกทําได้โดยการกําจัดลูกนํ้ายุงลายซึง่ ยังมีปญั หาในการควบคุมอยูห่ ลายประการ จําเป็ นต้องได้รบั
การรณรงค์อย่างเนื่องและอาศัยความร่วมมือของหลายฝา่ ย ทําได้โดยการสํารวจแหล่งเพาะพันธุย์ งุ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ถ้าพบ
ลูกนํ้ายุงลายในภาชนะใส่น้ําให้กาํ จัดโดยการใส่ทรายอะเบตลงไป ควรขัดถูภาชนะใส่น้ําทีพ่ บลูกนํ้ายุงลายทุกสัปดาห์ ทิง้ หรือ
ทําลายภาชนะทีไ่ ม่ได้ใช้แล้วและมีน้ําขัง
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ในปจั จุบนั วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้มกี ารขึน้ ทะเบียนโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยซึง่
ถือเป็ นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกของโลกซึง่ ครอบคลุมเชือ้ ไวรัสเดงกีทงั ้ 4 สายพันธุโ์ ดยได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้ใช้ในผูท้ ่ี
มีอายุระหว่าง 9-45 ปี ฉีดทัง้ หมด 3 เข็มที่ 0,6 และ12 เดือน จากการศึกษาพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได้ 65.6% ลดอัตราการปว่ ยทีม่ ภี าวะเลือดออกรุนแรงได้ 92.9% ผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนได้แก่ อาการ
ปวดบริเวณทีฉ่ ีด มีไข้ อ่อนเพลีย อ่อนแรง โดยไม่แนะนําให้ฉีดในผูท้ ม่ี ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องหรือได้รบั ยากดภูมคิ ุม้ กัน
สตรีมคี รรภ์และสตรีให้นมบุตร ผูท้ ก่ี าํ ลังมีอาการเจ็บปว่ ยฉับพลันปานกลางหรือรุนแรง ห้ามฉีดในเด็กอายุต่าํ กว่า 9 ปี กําลัง
มีการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาวัคซีนทีป่ ระสิทธิภาพมากขึน้

