
ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง การป้องกันและควบคมุการระบาดใหญ่ของโรคไขเ้ลือดออก  

 
เน่ืองจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกยังคงสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยอย่างต่อเน่ือง โดยต้ังแต่ ๑ มกราคม – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ มีจํานวนผู้ป่วย ๑๓,๒๐๐ ราย   
สูงกว่าค่าเฉลี่ย ๔ เท่า และมากที่สุดในรอบ ๑๐ ปี จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖ ราย และอาจเพ่ิมขึ้นอีก 
คาดการว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในปีน้ี จะมีผู้ป่วย ๑๒๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐ ราย จํานวนผู้เสียชีวิต
จะมีถึง ๑๔๐ – ๒๐๐ ราย 

กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนําประชาชนให้ทราบถึงโรคไข้เลือดออก รวมทั้งวิธีการ ป้องกัน
รักษา ดังน้ี  

โรคไข้เลือดออก เกิดจากเช้ือไวรัสเดงกี่ อาการของโรคไข้เลือดออก  ไข้สูงเฉียบพลัน ๒-๗ 
วัน หน้าแดง ปวดกระบอกตา เบ่ืออาหาร อาเจียน ส่วนใหญ่จะไม่มีนํ้ามูกหรือไอ ซึ่งต่างจากโรคหัด
และไข้หวัด มีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามแขน ขา ลําตัว รักแร้ เส้นเลือดเปราะ แตกง่าย อาจมีเลือด
กําเดา เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนและถ่ายอุจจาระสีดํา ปวดใต้ชายโครงขวา เน่ืองจากมีตับโต กด
เจ็บ ประมาณวันที่ ๓-๔ นับแต่เริ่มป่วย บางรายอาจมีภาวะช็อก ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนพร้อมๆ กับ      
ไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจเกิดได้ต้ังแต่วันที่ ๓ ของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการ กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น 
ชีพจรเบาเร็ว  ส่วนใหญ่ จะรู้สติ พูดรู้เร่ือง กระหายนํ้า ปากเขียว ตัวเย็นชืด ความรู้สติเปลี่ยนไป และ
จะเสียชีวิตภายใน ๑๒-๒๔ ช่ัวโมง หากไม่ได้รับการรักษาภาวะช็อกอย่างถูกต้องทันที    

การติดต่อ มียุงลายเป็นพาหะนําโรค โดยเกิดจากยุงลายตัวเมียซึ่งกัดเวลากลางวันและดูด
เลือดคนเป็นอาหาร จะกัดดูดเลือดผู้ป่วยซึ่งอยู่ในระยะไข้สูงจะเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด 
เช้ือไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง เข้าไปอยู่ในเซลล์ที่ผนังกระเพาะ เพ่ิมจํานวนมากข้ึนแล้วออกมาจาก
เซลล์ผนังกระเพาะ ไวรัสเดินทางเข้าสู่ต่อมนํ้าลายเพ่ือแพร่เช้ือไปยังผู้ที่ถูกยุงกัดในรายถัดไป  

ระยะฟักตัวของโรค : หลังจากได้รับเช้ือจากยุงประมาณ ๕-๘ วัน   
ยุงพาหะนาํเชือ้ไข้เลือดออก      
ยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะขังนํ้าที่มีนํ้าน่ิงและใส นํ้าน้ันอาจจะสะอาดหรือไม่ก็ได้ นํ้าฝนมัก

เป็นนํ้าที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด ดังนั้น แหล่งเพาะพันธ์ุของยุงลายบ้านจึงมักอยู่ตามโอ่งนํ้าด่ืมและ
นํ้าใช้ที่ไม่ปิดฝา ทั้งภายในและภายนอกบ้าน จากการสํารวจแหล่งเพาะพันธ์ุของยุงลายชนิดน้ีพบว่า
ร้อยละ ๖๔.๕๒ เป็นภาชนะเก็บขังนํ้าที่อยู่ภายในบ้านและร้อยละ ๓๕.๕๓ เป็นภาชนะเก็บขังนํ้าที่อยู่
นอกบ้าน นอกจากโอ่งนํ้าแล้วยังมีภาชนะอ่ืนๆ เช่น บ่อซีเมนต์ในห้องนํ้า จานรองขาตู้กันมด จานรอง
กระถางต้นไม้ แจกัน อ่างล้างเท้า ยางรถยนต์ ไห ภาชนะใส่นํ้าเลี้ยงสัตว์ เศษภาชนะ เช่น โอ่งแตก 
เศษกระป๋อง กะลา เป็นต้น           
 

การดูแลรักษาผู้ป่วยไขเ้ลือดออก   
ขณะนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสที่มีฤทธ์ิเฉพาะสําหรับ เช้ือไข้เลือดออก การรักษาโรคน้ีเป็นการ

รักษาตามอาการและประคับประคอง ซึ่งได้ผลดีถ้าให้การวินิจฉัยโรคได้ต้ังแต่ระยะแรก การสังเกต
อาการ ติดตามดูแล ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในระยะเวลาวิกฤต ประมาณ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง จะช่วยป้องกันมิ
ให้โรคมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นโดยมี หลักปฏิบัติดังนี้ 



          ๑. ในระยะไข้สูง ควรใช้การเช็ดตัวช่วยลดไข้ บางรายอาจมีการชักได้ถ้าไข้สูงมาก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเด็กที่มีประวัติเคยชัก หรือในเด็กอายุน้อยกว่า ๖ เดือน จําเป็นต้องให้ยาลดไข้ ควรใช้ยาพวก
พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาพวกแอสไพริน เพราะจะทําให้เกร็ดเลือดเสียการทํางาน จะระคายกระเพาะ
ทําให้เลือดออกได้ง่ายข้ึน  ควรให้ยาลดไข้เป็นครั้งคราวเวลาที่ไข้สูงเท่าน้ัน การใช้ยาลดไข้มากไป     
จะมีภาวะเป็นพิษต่อตับได้  
           ๒. ให้ผู้ป่วยได้นํ้าชดเชย เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มีไข้สูง เบ่ืออาหาร และอาเจียน ทําให้ขาดนํ้า
และเกลือโซเดียมด้วย ควรให้ผู้ป่วยด่ืมนํ้าผลไม้หรือ สารละลายผงนํ้าตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส) ใน
รายที่อาเจียนควรให้ด่ืมคร้ังละน้อยๆ และด่ืมบ่อยๆ แต่ห้ามให้ด่ืมนํ้าที่มีสีแดง หากมีอาเจียนจะแยก
ไม่ได้ว่าอาเจียนจากนํ้าหรือมีเลือดปนมาด้วย 
           ๓. จะต้องติดตามดูอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้ตรวจพบและป้องกันภาวะช็อกได้
ทันเวลา ช็อกมักจะเกิดพร้อมกับไข้ลดลงประมาณต้ังแต่วันที่ ๓ ของการป่วยเป็นต้นไป ทั้งน้ีแล้วแต่
ระยะเวลาที่เป็นไข้ ถ้าไข้ ๗ วันก็อาจช็อกวันที่ ๘ ได้ ควรแนะนําให้พ่อแม่ทราบอาการนําของช็อก   
ซึ่งอาจจะมีอาการเบ่ืออาหารมากข้ึน ไม่รับประทานอาหารหรือด่ืมนํ้าเลย หรือมีอาการถ่ายปัสสาวะ
น้อยลง มีอาการปวดท้องอย่างกะทันหัน กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ควรรีบนําส่งโรงพยาบาลทันที  

๔. เมื่อผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีให้การรักษาได้ แพทย์จะตรวจเลือด
ดูปริมาณเกร็ดเลือดและ ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง และอาจนัดมาตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของ
เกร็ดเลือดและความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงเป็นระยะๆ เพราะถ้าปริมาณเกร็ดเลือดเร่ิมลดลงและ 
ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงเร่ิมสูงขึ้น เป็นเครื่องช้ีบ่งว่านํ้าเลือดรั่วออกจากเส้นเลือด และอาจจะ
ช็อกได้ จําเป็นต้องให้สารนํ้าชดเชย 
          ๕. โดยทั่วไปผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลทุกราย โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ระยะแรกที่ยังมีไข้ สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยให้ยาไปรับประทาน แต่ผู้ปกครองต้องเฝ้าสังเกต
อาการตามข้อ ๓ หรือไปตรวจตามที่แพทย์นัดเป็นระยะๆ โดยตรวจดูการเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๔ ถ้า
ผู้ป่วยมีอาการแสดงอาการช็อก แพทย์จะให้รักษาในโรงพยาบาล และถือเป็นเรื่องรีบด่วนในการรักษา 

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก      
เนื่องจากโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษา และไม่มีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังน้ันการ

ป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดด้วยการป้องกันการแพร่ของยุง โดยป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ หรือป้องกันไม่ให้
ไข่กลายเป็นยุง เน้นที่การควบคุมลูกนํ้าด้วยการกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้า เน่ืองจากสามารถทําลาย
ได้ง่ายและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ  ด้วยวิธีการต่างๆ ดังน้ี 

คําแนะนําในการกําจัดลูกน้ํา มีดังน้ี 
• โอ่ง ถังเก็บนํ้า กะละมัง ที่เก็บกักนํ้าจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดให้

สนิท และหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกนํ้าหรือไม่ หากพบลูกนํ้าให้เท หรือตักทิง้ด้วยกระชอน หรือ
ขัดล้างทันที  

• ภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ อ่างที่ปลูกต้นไม้ หรือแหล่งนํ้าตามธรรมชาติให้ใส่ปลากินลูกนํ้า 
• ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาตู้กันมด  ต้องเปลี่ยนนํ้าทุกสัปดาห์ สําหรับแจกันอาจจะใส่ทราย

ก่อสร้างผสมลงไป ส่วนถ้วยรองขาตู้ให้ใส่เกลือเพ่ือป้องกันลูกนํ้า 



• หมั่นตรวจสอบถาดรองนํ้าท่ีตู้เย็น หรือเคร่ืองปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธ์ของยุง 
โดยเฉพาะถาดระบายนํ้าของเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายนํ้าอยู่เหนือก้น
ถาดหลายเซ็นติเมตร  
ทําให้มีนํ้าขังซึง่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง  

• ตรวจรอบๆ บ้านว่ามีแหล่งนํ้าขังหรือไม่ ท่อระบายนํ้าบนบนหลังคามีแอ่งขังนํ้าหรือไม่หากมี
ต้องจัดการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลออกไป 

• ขวดน้ํา กระป๋อง หรือภาชนะอ่ืนที่อาจจะเก็บขังนํ้าได้ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพ่ือไม่ให้
นํ้าขัง 

• ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ควรใช้ผา้คลุมเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งขังนํ้า หรือเก็บบริเวณใต้ชายคา  
• หากใครมีรั้วไม ้หรือต้นไม้ที่มรีูกลวง ให้นําคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อและให้เท

คอนกรีตปิดแอ่งนํ้า 

การป้องกันไม่ให้ยุงกัด  
• การใช้ยาทากันยุงกัด หรือใช้กลิ่นของสมุนไพรไล่ยุง เช่น ตะไคร้หอม เป็นต้น 
• นอนในมุ้ง หรอืเปิดพัดลมไล่ยุง   

การปฏิบัติเม่ือมีคนในบ้าน/ข้างบา้นเป็นไข้เลือดออก 
• เน่ืองจากไข้เลือดออกระบาดโดยมียุงเป็นตัวแพร่เช้ือ ดังน้ันเมื่อมีคนในบ้านหรือข้างบ้านเป็น

ไข้เลือดออก ควรจะบอกคนในบ้านหรือข้างบ้านว่ามีไข้เลือดออก เพ่ือเตรียมการป้องกัน
ตนเองและคนในบ้าน 

• แจ้ง เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขเพ่ือมาดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค  
• ให้สมาชิกในครอบครัว ป้องกันการถูกยุงกัดตามคําแนะนําเบ้ืองต้น  
• สํารวจภายในบ้าน รอบบ้าน รวมท้ังเพ่ือนบ้านว่ามีแหล่งแพร่พันธ์ุยุงหรือไม่ หากมีให้จดัการ

เสีย 
• เฝ้าดูอาการของสมาชิกในบ้านหรือข้างบ้านว่ามีไข้หรือไม่ หากมีไข้ให้ระวังว่าอาจจะเป็น

ไข้เลือดออก  
• ให้ผู้ป่วยนอนในมุ้งเพ่ือป้องกันยุงกัด 

 

 


