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 โรคไขเลือดออก (Dengue hemorrhagic fever, DHF) 
เปนปญหาสาธารณสุขของโลก ประมาณการณวาท่ัวโลก มีผูปวย
จากการติดเชื้อไวรัสเดงกี 96 ลานคนตอป พบในเอเชีย 80 %  
และในลาตินอเมรกิา 14 %1  ทัง้น้ีองคการอนามัยโลกต้ังเปาหมาย
ในการตอสูกับโรคไขเลือดออกไววา ภายในป พ.ศ. 2563         
อัตราการเสียชีวิตจากโรคไข เลือดออกจะลดลง 50 %                    
ซึ่งแนวทางจะตองประกอบดวย 3 องคประกอบในการควบคุม
และปองกันโรคไขเลือดออกใหไดผลดีคือ2

 1. ปรับปรุงการควบคุมยุงลายซ่ึงเปนพาหะของโรค 
(Improved vector control)
 2. ปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาผู ปวยโรคไขเลือดออก 
(Improved case management)
 3. พฒันาใหไดวคัซนีทีมี่ประสิทธิผล (Effective vaccine 
development)

โรคไขเลือดออก
 ไขเลือดออก (Dengue hemorrhagic fever -

DHF) เปนโรคติดเช้ือซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกี 

(Dengue virus) โดยมียุงลายบานเปนพาหะนําโรค 

อาการของโรคนี้จะคลายคลึงกับโรคไขหวัดในชวงแรก        

แตมักจะไมคอยมีอาการคัดจมูก นํ้ามูกไหล หรือไอมาก

อยางผูปวยทีเ่ปนไขหวดั จงึทาํใหผูปวยเขาใจคลาดเคล่ือน

ไดวาตนเปนเพยีงโรคไขหวดัและทาํใหไมไดรบัการรกัษา

อยางถูกตองตั้งแตแรก สวนอาการและความรุนแรง        

ของโรคก็มีหลายระดับตั้งแตไมมีอาการหรือมีอาการ

เล็กนอยไปจนถึงเกิดภาวะช็อกซึ่งเปนสาเหตุทําให                   

เสียชีวิต (ความรุนแรงของการติดเช้ือขึ้นอยู กับอายุ 

ภาวะภูมิคุมกัน และความรุนแรงของเชื้อไวรัส)

สาเหตุของโรคไขเลือกออก
 เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus)4 ชนิด 

RNA จัดอยูใน family Flaviviridae มี 4 serotype 

ไดแก ชนิด 1, 2, 3 และ 4 (DEN-1, DEN-2, DEN-3, 

DEN-4) โดยลักษณะการติดเชื้อไวรัสเดงกี serotype 

หนึ่งจะทําใหเกิดภูมิคุมกันตอ serotype นั้นตลอดไป 

(Homotypic immunity) และจะสามารถปองกนัขามไป

ยังไวรัสเดงกีซีโรทัยพอื่นไดเพียงชั่วคราว (Heterotypic 

immunity) ผูปวยจึงสามารถติดเชื้อไวรัสเดงกีซีโรทัยพ

อื่น ๆ ที่แตกตางจากการติดเชื้อครั้งแรกได และเกิดการ

ติดเชื้อครั้งตอมาเรียกวา การติดเชื้อแบบทุติยภูมิ 

 พาหะนาํโรคไขเลือดออกคือ ยงุลายบาน (Aedes 

aegypti) ตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผูปวยที่เปน          

โรคไขเลือดออกกอน (เชื้อไวรัสเดงกีในเลือดของผูปวย

จะเขาไปฟกตวัและเพิม่จาํนวนในตวัยงุและเช้ือนีส้ามารถ        

มีชีวิตอยู ในตัวยุงไดตลอดอายุของยุง คือ ประมาณ                  

อัจจิมา  กาญจนภา
กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย

โรคไขเลือดออก
และวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก
โรคไขเลือดออกโรคไขเลือดออก
และวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออกและวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก

รูปที่ 1  ยุงลายบาน (Aedes aegypti)3
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1-2 เดือน) แลวจึงไปกัดคนท่ีอยูใกลเคียงในรัศมีไมเกิน 400 เมตร ซึ่งจะเปน

การแพรเชื้อไปใหคนอื่น ๆ ตอไป ยุงชนิดนี้เปนยุงที่ออกหากิน (กัดคน) ทั้งในเวลา

กลางวนัและกลางคนื (เดมิยงุลายนยิมออกหากนิในเฉพาะเวลากลางวนั แตในระยะ

หลังพบวายุงลายมีการออกหากินในเวลากลางคืนดวย) 

 การดําเนินโรคของ DHF แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 3 แบบ คือ ไขเดงกี

(Denque Fever-DF), ไขเลอืดออก หรอืไขเลอืดออกเดงก ี(Dengue hemorrhagic 

fever-DHF) และไขเลือดออกเดงกีที่ช็อก (Denque Shock Syndrome-DSS)

อาการของไขเลือดออกแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก5-6

 อาการของไขเลือดออก (ระยะไขสูง) ผูปวยจะมีไขสูงเกิดขึ้นอยางฉับพลัน 

39-41 องศาเซลเซียส มีลักษณะเปนไขสูงลอยตลอดเวลา (รับประทานยาลดไข             

ก็มักจะไมลด) หนาแดง ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว กระหายนํ้า ซึม มักมี

อาการเบือ่อาหารและอาเจียนรวมดวยเสมอ อาจคลาํพบตับโตและมอีาการกดเจบ็

เล็กนอย ในบางรายอาจมีอาการปวดทองในบริเวณใตลิ้นปหรือชายโครงดานขวา 

หรือปวดทองทั่วไป หรืออาจมีอาการทองผูกหรือถายเหลว สวนในเด็กอายุตํ่ากวา 

1 ป อาจพบอาการไขสูงรวมกับอาการชักได 

 ในชวง 24-48 ชั่วโมงแรกของการเจ็บปวย ผูปวยอาจมีอาการผิวหนังแดง

บริเวณใบหนา ลําคอ และหนาอก สามารถพบไดประมาณ 50-80 % ของผูปวย 

เกิดจากการที่มีหลอดเลือดฝอยใตผิวหนังขยายตัว หากเอามือกดจะมีสีจางลง 

 การทดสอบทูร นิเคต (Tourniquet test)             

สวนใหญจะใหผลบวกตั้งแตเริ่มมีไขได 2 วันเปนตนไป 

และในวงกลมเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว มักจะพบจุดเลือด

ออกมากกวา 10-20 จุดเสมอ

 ในระยะน้ีผูปวยจะมีไขสูงประมาณ 2-7 วัน            

ถาไมมีอาการรุนแรง สวนมากไขจะลดลงในวันท่ี 5-7

แตบางรายอาจมีไขเกิน 7 วันก็ได จะเขาสู อาการ

ระยะที่ 2

 ระยะที่ 2 ระยะช็อกและมีเลือดออก หรือระยะ

วิกฤติ ชวงวันที่ 3-7 ของโรคซึ่งถือวาเปนชวงท่ีวิกฤติ

ของโรค ไขจะเริ่มลดลง แตจะมีอาการปวดทองและ

อาเจียนบอยขึ้น ซึมมากขึ้น กระสับกระสาย เหงื่อออก 

ปลายมือเทาเย็น ปสสาวะออกนอย ชีพจรเตนมากกวา 

120 ครั้ง/นาที และมีความดันตํ่า ซึ่งเปนอาการของ        

ภาวะช็อก ถาเปนรุนแรง ผูปวยอาจมีอาการไมคอย         

รู สึกตัว ตัวเย็นชืด ปากเขียว คลําชีพจรไมได และ

ความดันตกจนวัดไมได หากไมไดรับการรักษาอยางทัน

ทวงที ก็อาจทําใหเสียชีวิตไดภายใน 1-2 วัน 

 ผูปวยอาจมอีาการเลอืดออกตามผวิหนงัเนือ่งจาก

เสนเลือดเปราะ หรืออาจมีเลือดกําเดาไหล เลือดออก

ตามไรฟน อาเจียนเปนเลือดสด ๆ หรือเปนสีกาแฟ             

ถายอุจจาระเปนเลอืดสด ๆ  หรอืเปนสนีํา้มันดบิ ๆ  ถาเลือดออก

มักจะทําใหเกิดภาวะช็อกรุนแรงและผูปวยอาจเสียชีวิต

ในเวลาอันรวดเร็ว

 ในระยะนี้จะกินเวลาประมาณ 24-72 ชั่วโมง         

ถาหากผูปวยสามารถผานชวงวิกฤติน้ีไปไดก็จะเขาสู

ระยะที่ 3 ตอไป

รูปที่ 2  แสดงอาการของไขเลือดออกระยะที่ 1 หลอดเลือดฝอยใตผิวหนังขยายตัว6

รูปที่ 3  แสดงอาการของไขเลือดออกระยะที่ 1
  ออกผื่นไขเลือดออก6

 วันที่ 3 ของไข อาจมีผื่นปนแดงคลายหัด ไมคัน ขึ้นตามแขนขา และลําตัว

ซึง่จะเปนอยูประมาณ 2-3 วนั ผืน่ชนดิน้ีมกัจะเริม่ขึน้ทีห่ลงัมอื หลังเทา แลวกระจาย

ไปยังแขนขา และลําตัวในภายหลัง ในบางรายอาจพบผื่นลักษณะเปนจํ้าเลือด

หรือจุดเลือดออกท่ีมีลักษณะเปนจุดแดงเล็ก ๆ  รวมดวย ขึ้นตามหนา แขน ขา  

ซอกรักแร และในชองปาก ซึง่เปนตวับอกวาเกลด็เลือดในรางกายตํา่ลง และบางราย

อาจมีเลือดออกตามไรฟน หรือเลือดกําเดาไหลได
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    ระยะที่ 3 ระยะฟ นตัว ในรายท่ีมีภาวะช็อกไมรุนแรง               

เมื่อผานวิกฤติชวงระยะที่ 2 ไปแลว อาการก็จะดีขึ้นอยางรวดเร็ว           

หรอืแมแตผูปวยทีม่ภีาวะชอ็กรนุแรง เมือ่ไดรบัการรักษาอยางถกูตอง

และทนัทวงทกีจ็ะฟนตวัเขาสูสภาพปกต ิโดยอาการทีแ่สดงวาดขีึน้นัน้ 

คอื ผูปวยจะเริม่อยากรบัประทานอาหาร แลวอาการตาง ๆ  กจ็ะกลบัคนื 

สูสภาพปกติ ชีพจรเตนชาลง ความดันโลหิตกลับมาสูปกติ ปสสาวะ

ออกมากขึ้น ในบางรายอาจพบผื่นซึ่งมีลักษณะจําเพาะขึ้นเปนวง

เล็ก ๆ สีขาว ๆ บนปนสีแดงตามผิวหนัง

การวินิจฉัยโรคไขเลือดออก
 แพทยสามารถวินิจฉัยโรคไขเลือดออกไดจากอาการที่แสดง

เปนหลัก โดยเฉพาะอาการไขสูง 39-41 องศาเซลเซียส หนาแดง 

เปลือกตาแดง อาจคลําไดตับโต กดเจ็บ มีผื่นแดง หรือจุดแดงจํ้าเขียว

โดยไมมอีาการคดัจมกู นํา้มกูไหล ไอ หรอืเจบ็คอ รวมกบัการมปีระวตัิ

โรคไขเลือดออกของคนที่อาศัยอยูบริเวณเดียวกัน หรือมีการระบาด

ของโรคในชวงนั้น ๆ และการทดสอบทูรนิเคตใหผลบวก ซึ่งจะชวย

ขนาดเสนผาศนูยกลาง 1 นิว้ กแ็สดงวาไดผลบวก แตถานอยกวา 10 จดุ

กแ็สดงวาไดผลลบ ซึง่ในผูปวยไขเลอืดออกนี ้การทดสอบจะไดผลบวก

ไดมากกวา 80 % ตัง้แตเริม่มไีขได 2 วนัเปนตนไป แตในชวง 1-2 วนัแรก

อาจยังใหผลลบได แตในคนที่เปนโรคเลือดที่มีเกล็ดเลือดตํ่า เชน          

โลหิตจางอะพลาสติก ไอพีที หรือคนที่เปนไขหวัด หรือไขอื่น ๆ                        

กอ็าจใหผลบวกไดเชนกนั สวนในผูปวยไขเลอืดออกทีอ่ยูในภาวะชอ็ก

หรือกําลังจะช็อก หรือผูปวยที่อวนมาก (ความดันที่วัดอาจจะไมกด

ทับเสนเลือด เน่ืองจากมีช้ันไขมันที่หนามาก) หรือผูปวยท่ีผอมมาก          

(ความดันที่วัดไมกระชับวงแขน) การทดสอบนี้อาจใหผลลบลวงได

 ไขเลือดออกมักแยกออกจากไขหวัดไดอยางชัดเจน โดยท่ี        

ไขเลือดออกจะไมมีอาการคัดจมูกน้ํามูกไหล อาจมีไขสูง หนาแดง 

ตาแดง หรือมีผ่ืนขึ้นคลายหัด แตก็สามารถแยกออกจากหัดได           

โดยผูปวยที่เปนหัดจะมีน้ํามูกและไอมาก และตรวจพบจุดค็อปลิก 

(Koplik’s spot) ซึ่งเปนจุดสีขาว ๆ  เหลือง หรือแดง ขนาดเล็ก ๆ  

คลายเมด็งาทีก่ระพุงแกมดานในบรเิวณใกลฟนกรามลางหรือฟนกราม

ดานบนสองซี่สุดทาย นอกจากน้ีอาการไขสูงโดยไมมีนํ้ามูกยังอาจ

สนับสนุนการวินิจฉัยโรคน้ีได ผลตรวจเลือด ซีบีซี (CBC) จะตรวจ

พบเกล็ดเลือดตํ่า เม็ดเลือดขาวคอนขางตํ่าและความเขมขนของ

เลือดสูง เพียงเทานี้ก็สามารถวินิจฉัยโรคไดเปนสวนใหญแลว แตใน

บางราย หากอาการ ผลการตรวจรางกาย และผลเลือดในเบ้ืองตน

ยังไมสามารถวินิจฉัยโรคได ในปจจุบันก็มีวิธีการสงเลือดไปตรวจหา

ภูมิคุมกันตานทานตอเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งจะชวยทําใหการวินิจฉัยโรคนี้

ไดอยางแมนยํามากขึ้น

 การทดสอบทูรนิเคต (Tourniquet test) เปนการทดสอบ

โดยใชเครื่องวัดความดันรัดเหนือขอศอกของผูปวยดวยคาความดัน

กึ่งกลางระหวางความดันชวงบนและความดันชวงลางของคนคนน้ัน

เปนเวลานาน 5 นาที (ถาไมมเีครื่องวัดความดนั กอ็าจใชยางหนงัสติก๊

รัดเหนือขอศอกใหแนนเล็กนอย ใหยังพอคลําชีพจรที่ขอมือได               

เปนเวลานาน 5 นาที) ถาพบวามีจุดเลือดออกหรือจุดแดงเกิดขึ้นที่

บริเวณทองแขนใตตําแหนงที่รัดเปนจํานวนมากกวา 10 จุดในวงกลม      

ทําใหดูคลายไขหวัดใหญ ไทฟอยด มาลาเรีย ไขผื่นกุหลาบในทารก 

ตับอักเสบจากไวรัสระยะแรก โรคฉี่หนู เปนตน

 ในชวงฤดูฝนหรือในชวงที่มีการระบาดของไขเลือดออก              

ถาพบผูที่มีอาการไขสูงเฉียบพลัน ไมว าจะเด็กเล็กหรือผู ใหญ                 

ควรทดสอบทูรนิเคต หรือตรวจพิเศษอื่น ๆ  เพิ่มเติม เพื่อพิสูจน              

ไขเลือดออกทุกราย

วิธีรักษาโรคไขเลือดออก
 ในปจจบุนัยงัไมมยีารกัษาโรคไขเลอืดออกโดยตรง หากอาการ

ไมรุนแรงโรคนี้จะหายไดเอง ดังน้ันการรักษาจึงเปนเพียงการรักษา          

ไปตามอาการเปนสําคัญ กลาวคือ ใหยาลดไข เช็ดตัว ใหดื่มนํ้ามาก ๆ 

เพื่อปองกันภาวะช็อก และการรักษาภาวะแทรกซอนตาง ๆ  ที่อาจจะ

เกิดขึ้น

รูปที่ 4  การทดสอบทูรนิเคต (Tourniquet test)
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วิธีปองกันโรคไขเลือดออก
 แมวาในปจจุบันกําลังมีการพัฒนาวัคซีนปองกันการติดเช้ือไวรัสเดงกี แตก็ยังไมมียาที่สามารถฆาเชื้อไวรัสชนิดนี้ได ดังนั้นวิธีปองกัน                 

โรคไขเลือดออกที่ดีที่สุด คือ การควบคุมยุงลายใหมีจํานวนลดลง ดวยวิธีการดังตอไปนี้

 1.  ควบคุมแหลงเพาะพันธุของยุงลายและกําจัดยุงลายทั้งลูกน้ําและตัวเต็มวัย เชน ใสทรายอะเบท (Abate) ชนิด 1 % ลงในตุมนํ้า             

โองนํ้า และภาชนะกักเก็บนํ้าทุกชนิด ในอัตราสวน 10 กรัม/นํ้า 100 ลิตร (ตุมมังกรขนาด 8 ปบ ใหใสทรายอะเบท 2 ชอนชา สวนตุมซีเมนต

ขนาด 12 ปบ ใหใสทรายอะเบท 2.5 ชอนชา) และควรเติมใหมทุก 2-3 เดือน เปนวิธีที่เหมาะกับภาชนะที่ไมสามารถใสปลากินลูกนํ้าได สวนนํ้า

ที่ใสทรายอะเบทสามารถนํามาใชดื่มกินไดอยางปลอดภัย

 2. หาวิธีปองกันอยาใหยุงลายกัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

 3. ใหความรูสขุศกึษาแกประชาชนเมือ่เขาใกลฤดฝูนและรวมกนัรณรงคใหมกีารทาํลายแหลงเพาะพนัธุยงุไปพรอม ๆ   กนัทัง้ในบาน  โรงเรยีน 

และแหลงชุมชนอยางนอยปละ 2-3 ครั้ง และจะตองทําพรอมกันทั่วประเทศโดยการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ จึงจะไดผลตอการควบคุมยุงลาย

 4. ผูปกครองของเด็กควรสงสัยไวกอนวา บุตรหลานที่มีอาการไขสูงในชวงฤดูฝนอาจเกิดจากโรคไขเลือดออก และควรรีบพาบุตรหลาน

ไปรับการตรวจรักษาโดยเร็ว

 5. เนือ่งจากไขเลอืดออกเปนโรคระบาดโดยมยีงุเปนตวัแพรพนัธุ ดงันัน้เมือ่มคีนในบานหรอืขางบานเปนไขเลือดออก ควรบอกคนในบาน

หรือขางบานดวยวามีไขเลือดออก และควรแจงสาธารณสุขใหมาฉีดพนยาเพื่อฆายุง
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มาตรการปองกนัควบคุมโรคคือ การฉดีวคัซนี
ปองกันไขเลือดออก
 ปจจุบันมีวัคซีนปองกันไขเลือดออกท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน   

จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา จาํนวน 1 ชนดิโดยมีชือ่ 

การคาวา เดง-แวก-เซีย (Dengvaxia®) กําหนดการฉดี 3 เข็มที ่ 0, 6

และ 12 เดือน โดยกําหนดใหฉีดแกบุคคลอายุ 9-45 ปวัคซีนน้ี 

เปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนท่ีทําใหออนฤทธ์ิลงจนไมกอโรค แตสามารถ

สรางภูมิคุมกันโรค

 วัคซีนดังกลาวสามารถกระตุนภูมิไดดี หากเปนผูที่เคยติดเชื้อ

ไวรัสเดงกีมากอน ผลจากการวิจัยพบวา วัคซีนสามารถลดการปวย

จากไวรัสเดงกีรวมโดยไมแยกสายพันธุของเชื้อในเด็กอายุ 9-16 ป 

ไดรอยละ 65.6 หากแยกตามสายพันธุสามารถลดการปวยจากไวรัส              

เดงกีสายพันธุที่ 1, 2, 3 และ 4 เทากับ รอยละ 58.4 รอยละ 47.1     

รอยละ 73.6 และรอยละ 83.2 ตามลําดับ นอกจากนี้ วัคซีนสามารถ

ลดการนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีไดรอยละ 80.8   

และลดการปวยรุนแรงจากการติดเช้ือไวรัสเดงกีได รอยละ 92.9 

ฉีดวัคซีนในผู ที่มีภูมิต อไวรัสเดงกีอยู แลว สามารถลดการปวย                 

จากการติดเชือ้ไวรสัเดงกไีด รอยละ 81.9 ในขณะทีผู่ทีไ่มมภีมูมิากอน

เมื่อไดรับวัคซีนจะสามารถลดการปวยจากการติดเช้ือไวรัสเดงกีได 

รอยละ 52.5

ขอแนะนาํขององคการอนามัยโลกเรือ่งวัคซีน
ปองกันไขเลือดออก
 องคการอนามยัโลกใหขอแนะนาํทีส่าํคญัวา ประเทศท่ีควรฉดี

จะตองมีความชุกตอการติดเชื้อไวรัสเดงกีและอยูในระดับมากกวา      

รอยละ 70 แตหากความชกุอยูในระดบัตํา่กวารอยละ 50 แลว ไมควรนาํ

วัคซีนมาใช อยางไรก็ตามการใชวัคซีนปองกันไขเลือดออกนี้เปนเพียง

สวนหนึง่ของมาตรการปองกนัโรคไขเลอืดออกแบบองครวม กลาวคือ

ประเทศยังคงตองเรงรัดมาตรการควบคุมกําจัดลูกนํ้ายุงลายและยุง

ตวัแกใหมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหสามารถปองกนัประชาชนจากการปวย

และเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกไดอยางแทจริง            

 ขอแนะนาํของกรมควบคมุโรคเก่ียวกบัวัคซีนปองกนัไขเลอืดออก 

กรมควบคุมโรคภายใตขอแนะนําจากคณะอนุกรรมการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค เล็งเห็นวาวัคซีนปองกันไขเลือดออกเปนความหวัง           

ที่สําคัญในการปองกันโรคไขเลือดออกของประเทศไทย แตเพื่อให        

เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนการพิจารณานําวัคซีนดังกลาว

มาใชในเชิงสาธารณะ หรือในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคนั้น 

จาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองพจิารณาอยางรอบดาน โดยใชขอมลูความชกุ

ตอการติดเชื้อไวรัสเดงกีในประชากรไทยกลุมอายุตาง ๆ อยูกอนแลว

มาประกอบการพจิารณาเพือ่หากลุมอายุทีเ่หมาะสมแกการใหบรกิาร

วัคซีน โดยในขณะนี้กรมควบคุมโรคอยู ระหวางการศึกษาขอมูล          

ดังกลาว นอกจากนี้ตองพิจารณาถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตร     

ในภาพรวมของประเทศ และผลกระทบเชิงงบประมาณท่ีจะเกิดขึ้น    

เมือ่นาํวคัซนีมาใชดวย อยางไรกด็หีากประชาชนสนใจทีจ่ะไดรบัวคัซนี

ดงักลาวอาจขอคาํปรกึษาจากแพทย และพจิารณาถงึประโยชนทีจ่ะไดรบั

วาคุมคาหรือไมกอนตัดสินใจรับวัคซีนปองกันไขเลือดออก
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