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ค าน า 
 

           ปัจจุบันการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค  ได้ก าหนดให้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ดูแลรับผิดชอบในระดับท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
และค าแนะน าด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาตรฐาน  แต่จากการด าเนินงานที่ผ่านมา
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่  มีภาระงานด้านสาธารณสุขจ านวนมาก  ฉะนั้นคู่มือโรคติดต่อน าโดยแมลงส าหรับ
ประชาชนมีความจ าเป็นที่ประชาชนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อน าโดยแมลง  ว่าสาเหตุของ
โรคเกิดจากอะไร  วิธีการป้องกันตนเองจะต้องท าอย่างไร  เพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดโรคประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
โรคติดต่อน าโดยแมลงประกอบด้วย  โรคไข้เลือดออก  มาลาเรีย  และโรคเท้าช้าง  ซึ่งมีปัญหาแตกต่างกันใน
แต่ละพ้ืนที่  เช่น  โรคไข้เลือดออกพบมากในเขตชุมชนเมือง  โรคมาลาเรียพบบริเวณชายแดน  โรคเท้าช้างพบ
ประปรายในบางพ้ืนที่  การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงบางโรคมีแนวทางที่คล้ายคลึงกัน  
ดังนั้นในทางปฏิบัติหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่บูรณาการแนวทางงานดังกล่าว  จะช่วยลดความซ้ าซ้อน
การด าเนินงานและภาระงานได้ระดับหนึ่ง   
             

 
                                                                                     นางพรพิศ   ศิริมูล 
            พนักงานสถิติ  3 
                                                                       ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่  9.1 ชัยภูมิ 
                                                                  พฤศจิกายน  2559   
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บทท่ี 1 
 

ความเป็นมา 
 

ปัจจุบันโรคติดต่อน าโดยแมลงนับว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ  ซึ่งสถานการณ์โรคติดต่อน าโดยแมลง
ในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า โรคที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่ส่วนใหญ่คือ โรคไข้เลือดออก  โดยในปี พ.ศ.2558 พบผู้ป่วย
สูงสุด 3,083 ราย อัตราเท่ากับ 276.48 ต่อแสนประชากร  ส่วนโรคไข้มาลาเรียพบผู้ป่วยเพียง 1 ราย และมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนโรคเม้าช้างไม่พบรายงานผู้ป่วยในพ้ืนที่และเป็นที่ยอมรับกันว่าการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เป็นกลไกส าคัญในการที่จะแก้ปัญหาสุขภาพและส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีแต่
การที่จะท าให้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนลดลงหรือให้หมดไปจ าเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้น  โดยประชาชน
สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อน าโดยแมลง หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน า
ด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาตรฐาน จาการปฏิบัติงานในหน่วยงานและออกหน่วย
ให้บริการในพ้ืนที่ พบว่าประชาชนที่มารับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และขาดคู่มือแนว
ทางการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อน าโดยแมลง  งานระบาดวิทยาศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 
ชัยภูมิ  จึงได้จัดท าแนวทางการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อน าโดยแมลง  เพ่ือใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้
โรคติดต่อน าโดยแมลงส าหรับประชาชน  เมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะสามารถป้องกันตนเอง
จากโรคดังกล่าวและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  ไข้มาลาเรียและป้องกันการเกิดโรคเท้าช้างได้ 
ตามเป้าหมายการด าเนินการต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดท าความรู้เรื่องโรคติดต่อน าโดยแมลงส าหรับประชาชนทั่วไป 

 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
แนวทางการจัดท าความรู้เรื่องโรคติดต่อน าโดยแมลงส าหรับประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

1. สาเหตุ การติดต่อ อาการ การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย และโรคเท้าช้าง 
2. สถานบริการรับการตรวจรักษาโรคมาลาเรีย จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือให้มีแนวทางการป้องกันโรคติดต่อน าโดยแมลงที่เหมาะสมส าหรับประชาชนในการดูแลป้องกัน

ตนเองจากโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย และโรคเท้าช้าง และ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้สามารถป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
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ค านิยาม 
1. แนวทาง  หมายถึง ทางปฏิบัติที่วางไว้เป็นแนว 

2. โรคติดต่อน าโดยแมลง  หมายถึง  โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ ซึ่งแมลงสามารถเป็นสาเหตุของโรค 
และเป็นพาหะน าโรคต่างๆ มาสู่คน  เช่น โรคไข้เลือดออก  ไข้มาลาเรีย  โรคเท้าช้าง เป็นต้น 
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บทท่ี  2 

 

หน่วยงานและที่ตั้ง 
 
  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) ตั้งอยู่เลขที่ 497 ถนนราชสีมา-โชคชัย 
ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ท าหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรชั้นน าที่
มีมาตรฐานสากล ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2562” ปฏิบัติภารกิจตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และภัยที่
คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่ คุกคาม
สุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน เขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ  

4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพ่ือการป้องกันโรคระหว่าง
ประเทศ 

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม สุขภาพในเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งกลุ่ม
งานในสังกัด เป็น 11 กลุ่มงานหลัก ได้แก่  

1. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
2. กลุ่มพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคเรื้อน (Cluster 

SALT), งานโรคติดต่อ (Cluster CD), งานโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ และปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ (Cluster NATI), 
งานโรคจากการ ประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (Cluster Env.Occ), งานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ 

3. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                                                                                             
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          4.   กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
          5.   กลุ่มแผนงานและประเมินผล 

6.  กลุ่มพัฒนาองค์กร 

7.  กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 

8.  กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค 

9. กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานธุรการและเลขานุการ, งานการเจ้าหน้าที่, งาน

การเงินและบัญชี, งานพัสดุและอาคารสถานที่, งานยานพาหนะ 

10. กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง 

11.  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง  

12.  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ  

13.  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์  

14.  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์  

15.  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทั้งสิ้น 264 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 

ตุลาคม 2559) ประกอบด้วย ข้าราชการ 107 คน (ร้อยละ 40.53) ลูกจ้างประจ า 95 คน (ร้อยละ 35.98) 

พนักงานราชการ 32 คน (ร้อยละ 12.12) พนักงานกระทรวง 16 คน (ร้อยละ 6.06) และลูกจ้างชั่วคราวอัตรา

จ้างเงินนอก 14 คน (ร้อยละ 5.30) 

โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ (ศตม.9.1)  ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สาย2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000 ซึ่งมีหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(นคม.) ในสังกัดจ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 2 อ าเภอเทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ  หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่  3  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  มีโครงสร้างและ
บทบาทหน้าที่ดังนี ้ 
 
โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่  9.1  ชัยภูมิ  จ านวน  1  คน 
   งานบริหารทั่วไป จ านวน 7 คน 
 งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวัง จ านวน 2 คน 
 งานเทคโนโลยีและกีฏวิทยา จ านวน 6 คน 
 งานชันสูตรและมาตรฐานการรักษา จ านวน 2 คน 
 งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จ านวน 1 คน 
 งานยุทธศาสตร์และประเมินผล จ านวน 1 คน 
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บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
 1.ภาระหน้าที่หลักของงานโดยรวม 
 1.1 พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
 1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงให้กับเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 1.3 เสริมสร้างศักยภาพเครื่องมือและกลไกการด าเนินงานของเครือข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 1.4 งานวิชาการกีฏวิทยาและควบคุมแมลงน าโรค 
 1.5 งานอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 1.6 สนับสนุนงานด้านปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
2  งานบริหารทั่วไป 
 2.1 งานพัสดุให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 2.2 งานการเงินและบัญชีให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 2.3 งานธุรการให้การสนับสนุนระบบงานสารบรรณ 
3. งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวัง 
 3.1 งานเฝ้าระวัง โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ส าคัญและเป็นปัญหาในพ้ืนที่    ได้แก่ ไข้เลือดออกลิชมาเนีย 
มาลาเรีย ซิกา และโรคติดต่อน าโดยแมลงอื่นๆ ที่มีโอกาสอุบัติใหม/่อุบัติซ้ า 
 3.2 การพยากรณ์โรค ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 3.3 ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ร่วมกับพื้นท่ี 
 3.4 จัดการฐานข้อมูลและข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ/คุณภาพ พร้อมใช้งาน สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศแก่หน่วยงานและภาคีเครือข่าย 
 3.5 สรุปรวบรวมรายงานผลผลิตประจ าเดือน 
4. งานชันสูตรและมาตรฐานการรักษา 
 4.1 ตรวจวินิจฉัยเชื้อไข้มาลาเรียและให้การรักษาหายขาดแก่ผู้ป่วยพบเชื้อทุกรายในมาลาเรียคลินิก 
 4.2 ลงรายงานการตรวจ (ชร.1, ชร.2, ชร.3, ชร. 4 , ชร.6) 
 4.3 งานติดตามผลการรักษาหายขาด ผู้ป่วยไข้มาลาเรีย 
 4.4 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
5.  งานยุทธศาสตร์และประเมินผล 

5.1 จัดท า แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เกิดผลผลิตและผลต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทศาสตร์ของกรม
ควบคุมโรค 

5.2 ก ากับติดตามประเมินผลและปรับแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุมค่าตามภารกิจ  
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5.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์และข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.4 การจัดท า ก ากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร ในส่วนการประเมินสมรรถนะ และ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDS) 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการจัดท าสถิติ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ ของงานสูง หรื
ปฏิบัติงานการจัดท าสถิติท่ียากพอสมควร โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ก ากับตรวจสอบ หรือภายใต้การก ากับ
ตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
เทียบได้ระดับเดียวกนั รับผิดชอบงาน การจัดท าสถิติ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ-บัญชาจ านวนหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   1. จัดเก็บข้อมูล  การเจาะโลหิตผู้ป่วยมาลาเรียในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  ไข้มาลาเรียในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
3. รวบรวม  รับ-ส่ง  ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  ส่งส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมาและส่งส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
4. จัดท ารายงานทะเบียนบ้านประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
5. เผยแพร่และให้บริการสถิติ  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับลองลงมา 
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
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บทท่ี  3 
 

หลักการจัดท าแนวทางการป้องกันโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 

แนวทางการป้องกันโรคติดต่อน าโดยแมลงได้จัดท าในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ในการจัดท าดังต่อไปนี้ 

ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อสิ่งพิมพ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
  1. หนังสือพิมพ์  
   2. นิตยสารและวารสาร  
   3. หนังสือเล่ม  
   4. สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจต่าง ๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ เอกสารเล่มเล็กหรือจุลสาร จดหมายข่าว  
 

หนังสือพิมพ ์(NEWSPAPERS) 
หนังสือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีเนื้อหาเน้นหนักใน

เรื่องของการรายงานข่าว และเหตุการณ์ส าหรับคนทั่วไป มีความหลากหลายในเนื้อหา ไม่เน้นเฉพาะเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง นอกจากนี้หนังสือพิมพ์จะต้องพิมพ์เป็นรายประจ าแน่นอนสม่ าเสมอ อาจเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
ก็ได้ และพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนจ านวนมาก ๆ เปิดโอกาสให้คนซื้ออ่านได้ ปัจจุบันนี้มีหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทยอยู่หลายฉบับ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ คนชัดลึก มติชน ข่าวสด สยามกีฬารายวัน ฯลฯ ส่วน
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้แก่ บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพ์ประเภทธุรกิจอีก
หลายฉบับ เช่น ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ ฯลฯ และยังมีหนังสือพิมพ์ในส่วนภูมิภาคที่พิมพ์
เผยแพร่เฉพาะในบางจังหวัดอีกเป็นจ านวนมาก 

 
นิตยสารและวารสาร (MAGAZINES AND JOURNALS) 
นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่มีระยะเวลาออกเป็นรายคาบไว้แน่นอน เช่น รายสัปดาห์  

รายปักษ ์(ครึ่งเดือน) รายเดือน ราย 3 เดือน เป็นต้น 
 นิตยสาร (MAGAZINES) มีลักษณะต่างจากสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ คือ เน้นหนักทางด้านเสนอบทความ สารคดี 
และข้อเขียนต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ ความบันเทิงกับผู้อ่านโดยทั่วไป มีการจัดหน้าและรูปเล่มที่สวยงาม ในประเทศ
ไทยมีนิตยสารอยู่มากมายหลายฉบับ ทั้งนิตยสารที่ให้ความรู้ความบันเทิงเฉพาะด้านแตกต่างกันไป เช่น 
เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม ธุรกิจ การท่องเที่ยว บันเทิง สุขภาพ กีฬา ตลอดจนนิตยสารที่ออกมา
เพ่ือผู้อ่านเฉพาะวัย ได้แก่ นิตยสารส าหรับเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย ผู้หญิง ฯลฯ นิตยสารและวารสารที่จัดว่ามี
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ประโยชน์มากต่องานส่งเสริมและเผยแพร่ คือ นิตยสารประเภทธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม นิตยสารวิชาชีพ 
เช่น ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมไทย ใกล้หมอ ชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น 
   วารสาร ( JOURNALS) ต่างจากนิตยสารตรงที่วารสารมักจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสถาบัน สมาคม หน่วยงายของรัฐ และเอกชน เนื่องจากวารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่
ให้ความรู้เฉพาะด้านจึงมักมีผู้สนใจ เฉพาะกลุ่มเท่านั้น และบางฉบับไม่มีการจ าหน่ายแพร่หลายโดยทั่วไปต้อง
สั่งซื้อจากหน่วยงานนั้น ๆ หรือบางหน่วยงานก็พิมพ์เพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบของการให้เปล่า 

 
หนังสือเล่ม (BOOK)  

  หนังสือเล่มคือ สิ่งพิมพ์ที่เย็บรวมกันเป็นเล่มที่มีความหนาและมีขนาดต่าง ๆ กัน ไม่มีก าหนดออก
แน่นอน และไม่ต่อเนื่องกัน มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่หลากหลายและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 

หนังสือเล่มแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามแต่ลักษณะของเนื้อหา เช่น หนังสือนิยาย หนังสือเรียน 
หนังสือวิชาการ สารคดี หนังสือเพลง หนังสือการ์ตูน บทกวีนิพนธ์ หนังสือเล่ม เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีผู้สนใจเฉพาะ
กลุ่ม เช่นเดียวกับหนังสือวารสาร เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษาหรือกลุ่มอาชีพที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ยกเว้น
แต่หนังสือที่เน้นหนักไปทางด้านบันเทิง ส่วนใหญ่หนังสือเล่มจะมีจ านวนพิมพ์ไม่มากนัก 

 
สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ 
เป็นหนังสือพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งพิมพ์ที่กล่าวมาแล้วใน 3 ชนิดแรก ที่ผลิตขึ้นเฉพาะเพ่ือใช้ใน
งานใดงานหนึ่ง แต่ในที่นี้จะขอเน้นเฉพาะ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากสิ่งพิมพ์ 3 แบบที่กล่าว
มาแล้วคือ 

  1. แผ่นปลิวหรือใบปลิว (LEAFLETS) เป็นแผ่นกระดาษเพียงแผ่นเดียว ซึ่งจะพิมพ์เนื้อเรื่องสั้น ๆ 
เพียงเรื่องเดียว 

  2. แผ่นพับ (FOLDER) เป็นแผ่นกระดาษท่ีพิมพ์แผ่นเดียวแต่พับเป็นหลายหน้า บรรจุเนื้อหาสรุป 
สั้น ๆ เพ่ือข่าว แนะน า หรือเตือนความจ า 

  3. เอกสารเย็บเล่ม (BROCHURES) เป็นเอกสารที่เย็บรวมเป็นเล่มบาง ๆ มีเนื้อหาและสีสันน่าอ่าน 
ใช้เผยแพร่ แนะน า มีเนื้อหาละเอียดขึ้นจากแผ่นพับ 

  4. จุลสาร (BOOKLETS หรือ PAMPHLET) เป็นเอกสารที่เย็บเล่มเช่นเดียวกัน มีปกหุ้มมีเนื้อหาให้
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของ หน่วยงานและคู่มือการปฏิบัติงานในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นเอกสาร
ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษารายบุคคลก็ได้ ส าหรับจุลสารที่เรียกว่าPAMPHLETS เป็นจุลสารชนิด
หนึ่งที่รวมกันหลาย ๆ หน้า แต่ไม่เย็บเล่ม 

  5. จดหมายเวียน (CIRCULAR LETTERS) มีลักษณะเช่นเดียวกันกับแผ่นปลิว ใช้ส าหรับแจ้งให้ทราบ
ข่าวเฉพาะเรื่อง หรือชักจูงใจสั้น ๆ เช่นรายกิจกรรมต่าง ๆ หรือข่าวความรู้ใหม่ ๆ 
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  6. หนังสือพิมพ์ฝาผนัง (WALL PAPERS) เป็นหนังสือพิมพ์ที่ท าเป็นแผ่น ๆ ไว้ติดบนก าแพงหรือที่
บอร์ด ให้ผู้สนใจอ่าน มีเพียงแผ่นเดียว เนื่อหาประกอบไปด้วยข่าว การพาดหัวข่าวเป็นต้น 

  7. โปสเตอร์ (POSTERS) เป็นกระดาษเพียงแผ่นเดียว มีข้อความหรือรูปภาพประกอบช่วยสื่อ
ความหมายในการบอกข่าว ชักจูงใจ หรือเรียกความสนใจเพื่อรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ 
 

ข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์ 
  1. กระบวนการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สามารถท าได้หลายแบบ เปิดโอกาสให้เลือกในรูปแบบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ เช่น พิมพ์เป็นเอกสารโรเนียวเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด หากต้องการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
ก็ใช้การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถเลือกพิมพ์เป็นขาวด าหรือสีก็ได้ 

  2. สามารถจัดพิมพ์ได้หลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช้ เช่น แผ่นปลิว จดหมายเวียน 
หรือเอกสารเผยแพร่ 

  3. สามารถใช้สื่อสิ่งพิมพ์ได้หลาย ๆ ทาง อาจใช้เป็นสื่อให้การศึกษาโดยตรงหรือใช้สนับสนุนสื่ออ่ืน ๆ
ก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกจัดพิมพ์ให้มีระยะเวลาการใช้งานต่าง ๆ กัน เช่น พิมพ์เพ่ือใช้งานระยะสั้น อ่าน
แล้วก็ท้ิงไป หรือพิมพ์เพ่ือเก็บไว้ใช้อย่างถาวร สามารถออกแบบให้ใช้เฉพาะบุคคล ใช้เป็นกลุ่มหรือเป็นมวลชน
ก็ได้ 

  4. สิ่งพิมพ์สามารถผลิตเพ่ือใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านได้ 
  5. การผลิตสิ่งพิมพ์สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับกับกระบวนการใช้และผลลัพธ์ที่ต้องการตาม

สภาพของ เครื่องอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่ 
  6. การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นไปอย่างอิสระ ในการศึกษาสิ่งพิมพ์ ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีพิเศษหรือเครื่อง

อ านวยความสะดวกอย่างอ่ืนเข้ามาช่วยแต่อย่างใด 
  7. ผู้อ่านสามารถใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการเรียนรู้และอ่านซ้ า ๆ กันได้หลาย ๆ ครั้ง 
 
ข้อจ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์ 
  1. วัสดุที่ใช้มีความบอบบางและฉีกขาดง่าย 
  2. เก็บรักษายากเนื่องจากมีลักษณะ รูปทรง และขนาดแตกต่างกันมาก 
  3. การเก็บรักษาในระยะยาว ส าหรับสิ่งพิมพ์จ านวนมาก ๆ ยากที่จะป้องกันความเปียกชื้น ความ

ร้อน และฝุ่น ละออง 
  4. การพิมพ์ในระบบที่มีคุณภาพต้องใช้การลงทุนสูงมาก โดยเฉพาะการพิมพ์ในระบบสี่สี 
  5.อาจมีปัญหาและอุปสรรคในการแจกจ่ายเนื่องจากวัสดุสิ่งพิมพ์มีความสัมพันธ์กับการขนส่ง

(TRANSPORTATION) ถ้าหากการขนส่งหนังสือพิมพ์ไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้ข่าวสารด้วยสิ่งพิมพ์ก็จะ
ขาดตอนลง 

  6. การใช้วัสดุสิ่งพิมพ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้หนังสือต้องอาศัยการออกแบบสิ่งพิมพ์มีความหมายและ
น่าสนใจ เนื่องจากผู้ที่จะใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ต้องใช้ความสนใจ และอาศัยเวลามากกว่าการสื่อสารด้วยสื่ออ่ืน ๆ 



13 
 

 
การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

   “การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ” เป็นศัพท์บัญญัติตามหนังสือศัพท์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2538 มาจากค าภาษาอังกฤษว่า “DESKTOP PUBLISHING” หมายถึง การใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ) ในระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก เพ่ือการ
เรียงพิมพ์ข้อความและภาพกราฟิก กระบวนการของการจัดพิมพ์ด้วย คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจะประกอบด้วย
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมกราฟิกและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นานาประเภทได้
อย่างสวยงาม และประหยัด การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนี้จะมีโปรแกรมเฉพาะในการท างาน เช่น 
โปรแกรม PAGEMAKER และโปรแกรม QUARKXPRESS เพ่ือการจัดข้อความและภาพกราฟิกให้รวมอยู่หน้า
เดียวกันได้อย่างสวยงาม โดยการจัดสิ่งต่างๆ บนจอภาพให้เรียบร้อยก่อนที่จะพิมพ์ลงกระดาษด้วยเครื่องมือ
พิมพ์เลเซอร์ที่มีความคมชัดสูง สามารถใช้โปรแกรมในการจัดท าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น จุลสาร จดหมายข่าว แผ่น
พับ นามบัตร หรือการเตรียมต้นฉบับ นิตยสาร หรือหนังสือเพ่ือส่งโรงพิมพ์ให้ท าฟิล์ม หรือเพลทได้ทันที การใช้
การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนี้จะได้สิ่งพิมพ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดีประหยัดก าลังคนและสามารถ
ลดขั้นตอนการท างานได้เป็นอย่างมาก ท าให้ประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี สามารถลดต้นทุนในการผลิต สิ่งพิมพ์
ได้มากถึง 75% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่พิมพ์ไว้ แล้วได้ทุก
โอกาส นับว่า เป็นจุดเด่นส าคัญของเทคโนโลยีการพิมพ์ประเภทนี้ และยังให้ผู้ใช้โปรแกรมท่ัวไปสามารถผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์บางประเภทได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องจ้างโรงพิมพ์เหมือนเมื่อก่อน ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว จึงท าให้การ
พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  

การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวดเร็ว เนื่องมาจากวัตกรรม
ส าคัญ 4 อย่าง ได้แก่ 

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการพิมพ์
อักษรและภาพกราฟิกได้ในเวลาเดียวกัน 

  2. โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดหน้า เช่น PAGEMAKER, QUARKXPRESSและ VENTURA 
PUBLISHER ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ 

  3. พัฒนาการทางด้านการพิมพ์ตัวอักษร เช่น POSTSCRIPT ท าให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้สวยงาม
ชัดเจน 

  4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์มีราคาถูกลง ท าให้ผู้ใช้สามารถซ้ือมาใช้งานได้มากขึ้น 
 

องค์ประกอบของการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
 การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะประกอบด้วยอุปกรณ์และวัสดุดังต่อไปนี้คือ 

  1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องใน

ระบบ MACINTOSH และ PC (PERSONAL COMPUTER) แต่เดิมนั้น การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้ง
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โต๊ะจะนิยมใช้กับเครื่อง MACINTOSH มากกว่า PC เนื่องจากเครื่อง MACINTOSH มีการท างานที่ง่ายและ
สะดวกกว่า ประกอบกับมโีปรแกรมการพิมพ์และจัดหน้าให้เลือกใช้ได้มากกว่า แต่ในปัจจุบันการใช้เครื่อง PC 
ในการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะก็ได้รับความนิยมมากขึ้น  ทั้งนี้เพราะมีการพัฒนาการทางด้าน
ระบบปฏิบัติการ WINDOWS รวมทั้งเครื่อง PC มีโปรแกรมให้เลือกมาก ๆ พอ กับเครื่อง MACINTOSH  

  2. โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดหน้า 
 ในการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนั้น ถ้าจะให้สิ่งพิมพ์มีคุณภาพดีแล้ว จะต้องอาศัย 

โปรแกรมส าเร็จรูปหลายโปรแกรมประกอบกัน ซึ่งในปัจจุบันมีให้เลือกใช้มากมายหลายโปรแกรม แต่ละ
โปรแกรมจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์ข้อความและวาดภาพกราฟิกแบบง่าย ๆ
โปรแกรมวาดภาพ โปรแกรมตกแต่งภาพถ่าย และโปรแกรมส าหรับการจัดหน้า การใช้โปรแกรมส าหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์จะต้องดูว่าเป็นโปรแกรมส าหรับเครื่อง PC หรือ MACINTOSH ด้วย ทั้งนี้เพราะโปรแกรมใน
ชื่อหนึ่งอาจจะผลิตออกมาส าหรับเครื่องทั้งสองระบบ 

  3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์เป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงที่ใช้ล าแสงเลเซอร์ท าให้ตัวอักษรหรือภาพรวมตัวกัน  

เป็นจุดก่อน แล้วจึงใช้การถ่ายโอนทางไฟฟ้าเพ่ือพิมพ์ลงบนกระดาษอีกทีหนึ่ง อัตราความเร็วในการพิมพ์วัดได้
จากจ านวนหน้าที่พิมพ์ออกมาในหนึ่งนาที (PAGE PER MINUTE: PPM) คุณภาพของการพิมพ์ดูจากความ
ละเอียดของจ านวนจุดในหนึ่งนิ้ว (DOT PER INCH: DPI) ตามปกติแล้ว งานพิมพ์ที่จะมีคุณภาพจะพิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีความคมชัดในการพิมพ์สูงตั้งแต่ 300-1200 จุดต่อนิ้ว หรือมากกว่านั้น ซ่ึงจ านวนความ
ละเอียดของจุดจะดูได้จากเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องที่ระบุไว้เช่น 300และ 600 จุดต่อจุด เป็นต้น  
การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะด้วยโปรแกรม ADOBE PAGEMAKER 

ถึงแม้ว่าการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง  ๆ ทั้งในด้านการพิมพ์
ข้อความ และการวาดภาพ การตกแต่งภาพ มาใช้ร่วมกันก็ตาม แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมการจัด
หน้าให้สามารถใช้พิมพ์ข้อความ วาดภาพกราฟิก น าภาพถ่ายรวมถึงการตกแต่งภาพ การออกแบบและจัดหน้า 
เข้ามารวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน จึงท าให้สามารถใช้โปรแกรมนี้เพียงโปรแกรมเดียวเพ่ือสร้างงานพิมพ์ตาม
ต้องการ โปรแกรมดังกล่าวที่นิยมใช้กันมากทั้งในระบบเครื่อง PC และ MACINTOSH ได้แก่ โปรแกรม ADOBE 
PAGEMAKER 

 
โปรแกรม ADOBE PAGEMAKER 

         โปรแกรม ADOBE PAGEMAKER เดิมเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปของ ALDUS CORPORATION 
ต่อมาบริษัท ALDUS ได้รวมเข้ากับบริษัท ADOBE ดังนั้น ตั้งแต่โปรแกรม ADOBE MAKER รุ่น 6.0 เป็นต้นมา 
จึงได้ชื่อว่าโปรแกรม “ADOBE PAGE MAKER” โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภทการจัดพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เพ่ือใช้งานด้านการพิมพ์ โดยเฉพาะที่สามารถขจัดความยุ่งอยากในการท างานพิมพ์ได้
อย่างดี เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมีความคล่องตัวสูงเหมาะส าหรับการใช้งานด้านการออกแบบและจัด
หน้าของงานพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
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ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรม ADOBE PAGEMAKER 
  โปรแกรม ADOBE PAGEMAKER มีประสิทธิภาพในการท างานสูงและมีเทคนิคใหม่ ๆ เพ่ือช่วยให้การ
ใช้งานสะดวก และสามารถดัดแปลงสิ่งพิมพ์ได้ตามลักกษณะที่ต้องการ ประสิทธิภาพของโปรแกรมนี้ ได้แก่  

 - การน าเอาข้อความและภาพจากโปรแกรมอ่ืนที่สร้างไว้แล้วมาออกแบบและจัดหน้าได้อย่างสวยงาม 
พร้อมทั้งสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่น ามาได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวอักษร การพิมพ์ข้อความ
เพ่ิมเติม และการเปลี่ยนขนาดของภาพเป็นต้น 

 - เลือกขนาดของกระดาษได้ตามความต้องการ และสิ่งพิมพ์ได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
 - มีค่าหน่วยวัดให้เลือกใช้หลายประเภท เช่น มิลลิเมตร นิ้ว และไพก้า มีไม้บรรทัดแนวตั้งแนะ

แนวนอน รวมทั้ง เส้นแนว (GUIDES) เพ่ือช่วยให้สามารถพิมพ์งานและจัดหน้าได้อย่างละเอียดและถูกต้อง 
 - มีแถบเครื่องมือช่วยในการท างานได้อย่างรวดเร็ว เช่น TOOLBOX, CONTROL PALETTE, 

COLORS MAKER PAGES 
 - สามารถหมุน บิดรวมกลุ่มวัตถุ และพลิกกลับข้อความและภาพได้ตามต้องการ 
 - เลือกขนาดของหน้ากระดาษบนหน้าจอภาพให้ใหญ่หรือเล็กได้ตามความต้องการสามารถแก้ไข

ข้อความหรือภาพได ้
 - สร้างหน้าหลักได้หลายหน้าเพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
 - สามารถท าสารบัญและดัชนีได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
 - สามารถสร้างคลังเส้นแนวเพ่ือใช้สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ได ้
 - มี TEMPLATE เพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ มากมาย 
 - สามารถสร้าง WEB PAGE เพ่ือใช้ในอินเตอร์เน็ตได ้

 
การวางแผนผลิตสิ่งพิมพ์ 
การวางแผนผลิตสิ่งพิมพ์มี 4 ขั้นตอน คือ 
  1. ก าหนดจุดมุ่งหมายและกลุ่มเป้าหมาย 

สิ่งพิมพ์ทุกชิ้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายของผู้รับ จึงเป็นงานแรกของ
ผู้จัดท าสิ่งพิมพ์ ที่จะต้องก าหนดให้ได้ว่าจะผลิตสิ่งพิมพ์นั้น เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร และเผยแพร่ไปยังผู้ใด 
เพ่ือที่จะสามารถจัดท าสิ่งพิมพ์นั้นได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะเผยแพร่ไปยังกลุ่มผู้รับ ได้อย่างถูกต้อง เช่น เมื่อจะ
ท าแผนพับเพ่ือเผยแพร่ผลงานของสถาบันศึกษา ต้องวางแผนว่าในแผ่นพับนั้น จะสื่อสารเฉพาะข้อความหรือ
จะมีภาพประกอบด้วย จะใช้ถ้อยค าอย่างไร จึงจะสามารถสื่อความหมายได้ตรงกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 
  2. จัดงบประมาณและเวลาการจัดท า 

หลังจากที่ทราบถึงจุดมุ่งหมายและกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็จะท าให้ทราบได้ว่าสิ่งพิมพ์นั้นควรจะออกมา
ในลักษณะเช่นใด เช่น ควรจะท าอย่างเรียบง่าย จะเป็น 2 สี หรือ 4 สี มีภาพประกอบหรือไม่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้
จะมีความสัมพันธ์กับงบประมาณและเวลาในการจัดท าด้วย เช่น อาจจะพิมพ์เพียง 2 สี แต่ถ้าจะเป็นแผ่นพับ
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เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือสถาบันศึกษาให้แก่บุคคลภายนอก ให้ทราบถึงบทบาทและความสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน การพิมพ์แผ่นพับอาจจะพิมพ์เป็น 4 สี หรืออาจจะเป็นจุลสารเล่มเล็ก ๆ พร้อมภาพประกอบ 4 สี 
เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานก็จะท าให้ดูดียิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับงบประมาณทั้งสิ้น เพราะถ้าเป็น
สิ่งพิมพ์เล็ก ๆ ก็ย่อมจะใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าการพิมพ์เป็นเล่มและใช้ 4 สี และรวมถึงระยะเวลาในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทด้วย ซึ่งในเรื่องระยะเวลาในการจัดท านี้เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงด้วยเช่นกัน เช่น ถ้ามี
เวลาในการจัดท าน้อยก็อาจจ าเป็นต้องผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทที่ผลิตได้เร็ว เช่น แผ่นพับมากกว่าจุลสาร เป็นต้น 
 3. ทดสอบแนวคิดและเริ่มแนวร่าง 

หลังจากท่ีได้รับความคิดสร้างสรรค์แล้วจะถึงเวลาที่เริ่มทดสอบแนวคิดและร่างสิ่งพิมพ์ออกมาเป็นร่าง
หยาบ ๆ แบบการสเก๊ตช์ภาพเพ่ือให้เป็นรูปร่างขึ้นมา ซึ่งอาจจะขอความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน เพ่ือทดสอบ
ความเข้าใจและขอความคิดเห็น เพ่ือช่วยให้สิ่งเหล่านั้นสามารถสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 
 4. ปรึกษาโรงพิมพ์ 

ถ้าจะผลิตสิ่งพิมพ์เป็นจ านวนมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตเองได้ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือเครื่องถ่าย
ส าเนาจ าเป็นต้องให้โรงพิมพ์ในการพิมพ์โดยจัดท าต้นฉบับสิ่งพิมพ์นั่นเอง ในกรณีนี้ต้องปรึกษาโรงพิมพ์ก่อน
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับงบประมาณ เช่น 

 - วิธีการพิมพ์ในปัจจุบันมักใช้วิธีการพิมพ์แบบออฟเซต 
 - จะใช้กระดาษแบบใด เช่น กระดาษปอนด์ อาร์ตมัน กระดาษการ์ด เป็นต้น 
 - จ านวนสีที่จะพิมพ์ เช่น 2 สี หรือ 4 สี 
 - จ านวนพิมพ์ 
 - วิธีการเย็บเล่ม 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ควรจะปรึกษาโรงพิมพ์ก่อนสั่งพิมพ์เพ่ือให้ได้สิ่งพิมพ์ตามความต้องการเหมาะสมกับ

ราคา โดยอาจจะขอดูตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ได้พิมพ์ไว้เป็นตัวอย่าง หรือ สิ่งพิมพ์ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการ
ประกอบการพิจารณาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน นอกจากนี้ควรมีเวลาเพียงพอในการจัดพิมพ์เพ่ือให้เสร็จ
ทันตามเวลาที่ต้องการ 
 
การจัดหน้าสิ่งพิมพ์ 

หลังจากการวางแผนต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการเตรียมข้อมูลและจัดหน้า
สิ่งพิมพ์เพ่ือท าให้เป็นรูปร่างขึ้นมา โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 

  1. เตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ 
สิ่งพิมพ์ส่วนมากจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ มากมายหลายอย่างเพ่ือน ามาจัดวางในหน้ากระดาษ ใน

ขั้นตอนนี้จึงเป็นการเตรียมข้อมูล เช่น พิมพ์เนื้อหาเรื่องราว เตรียมภาพประกอบที่หาเพ่ิมเติมหรือจากแฟ้มภาพ
ที่มีอยู่ วาดภาพประกอบ เตรียมแผนภูมิหรือแผนสถิติต้องใช้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะต้องท าการจัดเตรียมให้
เรียบร้อยเสียก่อนที่จะท างานโปรแกรม ADOBE PAGEMAKER เพ่ือท าการจัดหน้าต่อไป 
   2. จัดวางข้อความและภาพ 
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ภายหลังจากท่ีมีส่วนประกอบต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วถึงการเปิดใช้งาน โปรแกรม ADOBE PAGEMAKER 
โดยอาจจะใช้ TEMPLATE เช่น แผ่นพับ ปกเทป ฯลฯ เพ่ือน าส่วนประกอบที่เตรียมไว้ใส่ลงในต้นแบบนั้นเลย 
หรือจะสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาใหม่โดยจัดขอบว่างตามขนาดที่ก าหนดไว้มีเส้นแนวต่าง  ๆ ในการจัดวาง
ข้อความและภาพก็ได้ เมื่อมีหน้าสิ่งพิมพ์เรียบร้อยแล้วจึงท าการจัดวางข้อความและภาพรวมถึงส่วนประกอบ
อ่ืน ๆ ที่เตรียมไว้แล้วลงในหน้าสิ่งพิมพ์นี้ตามแนวร่างที่เคยวาดไว้แล้ว 

  3. ปรับแต่งสิ่งพิมพ์ 
ในขั้นตอนนี้ได้แก่การปรับแต่งต่าง ๆ เช่น ปรับระยะห่างระหว่างไม้บรรทัด จัดย่อหน้า ข้อความ จัด

แต่งหัวเรื่องโดยอาจเปลี่ยนแบบอักษรหรือขนาดใหม่ให้เหมาะสม อาจมีการให้สีข้อความ จัดข้อความล้อมรอบ
ภาพ ฯลฯ เพ่ือให้ได้สิ่งพิมพ์ที่สวยงาม 

  4. จัดท าสารบัญและดัชนี 
ถ้าเนื้อหาในการจัดพิมพ์มีเนื้อหายาว ๆ ควรอ านวยความสะดวกแก่ผู้อ่านด้วยการท า สารบัญ และ 

ดัชนี เพ่ือช่วยในการอ่านด้วย และบางครั้งอาจมีรายการตารางและรายการภาพประกอบด้วยก็จะละเอียด
ยิ่งขึ้น  

ภายหลังจากที่จัดแต่งหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และถ้าจะพิมพ์เองโดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือเครื่องถ่ายส าเนาก็สามารถผลิตสิ่งพิมพ์นั้นออกมาได้เลย แต่ถ้าเป็นการผลิตจ านวนมากจะต้องส่งต้นฉบับที่
จัดท าด้วยโปรแกรม ADOBE PAGEMAKER ไปโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์ต่อไป 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.วิเคราะห์ความต้องการ 
 1.1 ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือวางแผนในการจัดท าแนวทางการป้องกันโรคติดต่อน า
โดยแมลง น าประเด็นจากการศึกษาความต้องการมาออกแบบ ประเภทและช่องทางสื่อ ที่ให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจและจดจ า ได้ง่าย 
 

2.หาที่ปรึกษาจัดท าแนวทางการป้องกันโรคติดต่อน าโดยแมลง 
2.1 ขอรับค าปรึกษาจากบุคลากรหน่วยงานที่มีทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์ควบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 จังหวัดชัยภูมิ และ นักวิชาการสาธารณสุข 
2.2 ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเพ่ือตัดสินใจในการเลือกประเภทและช่องทางสื่อ ด าเนินการผลิตสื่อต่างๆ 

ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ข่าวแจก,แผ่นพับ, โปสเตอร์, คู่มือฯลฯ  
 

3.ทบทวนเอกสารและหลักฐาน 
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสารทางวิชาการ เพ่ือสรุปเนื้อหาในการจัดท าแนว

ทางการป้องกันโรคติดต่อน าโดยแมลง ดังนี้ 
3.1 ก าหนดชื่อเรื่อง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท า วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือพิจารณาก าหนดขอบเขต

และประเด็นต่าง ๆ ที่จะน าเสนอให้แน่ชัด  
3.2 จัดระเบียบความคิด โดยก าหนดประเด็นหลักขึ้นก่อนแล้วจึงก าหนดหัวข้อย่อยในแต่ละประเด็น 

แล้วน าหัวข้อเหล่านั้นมาเรียงล าดับความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกัน 
3.3 เรียบเรียงต้นฉบับ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง งดงามตามลักษณะของสื่อ และเหมาะสมกับพ้ืน

ฐานความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่าน 
3.4 จัดท าภาพประกอบพร้อมค าบรรยายให้สอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูรับรู้และเข้าใจเนื้อหา

ในสื่อสิ่งพิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น หนังสือทั่วไปที่ไม่ใช่สมุดภาพไม่ควรมีภาพประกอบมากไป เพราะอาจท าให้หนังสือ
มีความน่าสนใจน้อยลง 

3.5 ตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับ เพ่ือตรวจแก้ไขความถูกต้องของการใช้ภาษา เช่น การสะกด การันต์ 
การเว้นวรรค 

3.6 จัดท าต้นแบบร่าง เพ่ือใช้ควบคุมการพับและการจัดหน้า ข้อมูลที่ควรก าหนด ได้แก่ ขนาดหนังสือ 
การล าดับเลขหน้า การล าดับเนื้อหา ขนาดและแบบตัวอักษร การเน้นหัวเรื่อง จ านวนสีที่ใช้ จ านวน ขนาด 
และรูปแบบของคอลัมน์ในแต่ละหน้า การจัดวางตัวอักษรให้เรียงชิดซ้าย หรือให้มีการปรับเต็มแนว หรือการ
เรียงชิดซ้ายและชิดขวาในบรรทัดเดียวกัน ก าหนดความยาวของบรรทัด ต าแหน่งและขนาดของภาพประกอบ 
การจัดวางย่อหน้า ลักษณะการพับ การเก็บเล่ม การเข้าเล่ม และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นต่อการจัดท าสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
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4. ผู้เช่ียวชาญทบทวน 
 4.1 การตรวจแก้ไขรูปแบบต้นฉบับ เช่น ส่วนปก ส่วนน าหน้า ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิง ฯลฯ และมีการ
ก าหนดรูปแบบของหนังสือโดยรวมถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เช่น ต าแหน่งของภาพประกอบ แบบของ
ตัวอักษร การให้สี ฯลฯ 
 4.2 ตรวจแก้ไขส านวนภาษาและตรวจแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การเขียนให้ถูกต้อง ใช้ค าถูกต้อง 
เหมาะสม ชัดเจน ใช้ประโยคถูกไวยากรณ์ ไม่ก ากวม กะทัดรัด สละสลวย และสัมพันธ์กัน 
 4.3 ตรวจแก้ไขเนื้อหา พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องในการ
อ้างอิงงานของผู้อื่น และความถูกต้องในเชิงกฎหมาย 

 
5. การจัดพิมพ์ 
 5.1 ใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft publisher ในการพิมพ์และจัดรูปเล่ม 
 5.2 ส่งต้นฉบับที่สมบูรณ์ให้ร้านถ่ายเอกสารจัดพิมพ์ตามจ านวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 5.3 ด าเนินการแจกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่แล้วเสร็จ 
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ภาคผนวก 
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โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) 
 

 
 

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค  ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้ น และ
ก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กต่ ากว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 
ขวบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุก
ชุมไปด้วยยุงตัวร้าย  
 
โรคไข้เลือดออกต้องระวังยุงชนิดไหน 

ยุงลายเป็นพาหะตัวร้ายของโรคไข้เลือดออก ทางท่ีดีที่จะป้องกันโรคไข้เลือดออกในเบื้องต้น คือการ
ป้องกันตัวเองและคนรอบข้างไม่ให้โดนยุงกัด โดยเฉพาะยุงลาย ถ้าก าจัดลูกน้ ายุงลายบริเวณรอบๆ บ้านได้จะ
ยิ่งดี 
 
ยุงลายชอบกัดตอนไหน ช่วงไหนควรระวังพาหะไข้เลือดออก 

ยุงลายที่กัดเราแล้วจะท าให้เป็นโรคไข้เลือดออกมีเฉพาะยุงลายตัวเมียเท่านั้น เพราะยุงลายตัวเมีย
ต้องการโปรตีนจากเลือดเพ่ือสร้างไข่ และมักจะออกหาเหยื่อในช่วงกลางวันมากกว่ากลางคืน ฉะนั้นช่วง
กลางวันจึงเป็นช่วงเวลาอันตรายที่ต้องเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัดมากท่ีสุดแต่ทั้งนี้ช่วงเวลาไหนๆ ก็อย่าให้ยุงมาดูด
เลือดจะปลอดภัยมากกว่า 

 
อาการของ ไข้เลือดออก 

อาการของ ไข้เลือดออก ไม่จ าเพาะอาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ใน
ผู้ใหญ่ที่เป็นไข้เลือดออก  อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดว่า
เป็น โรคไข้เลือดออก  อาจจะท าให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ทั้งนี้ลักษณะที่ส าคัญของ ไข้เลือดออก มี
อาการส าคัญ 4 ประการ คือ  

http://health.kapook.com/view2522.html
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1. ไข้สูงลอย : ไข้ 39-40 องศาเซลเซียส มักมีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ ามูกไหลหรือไอ เด็ก
โตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ 4 - 5 วัน  

2. อาการเลือดออก : เลือดก าเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะ โดยจะมีอาการ
อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายด า มีจุดเลือดออตามตัว  
             3. ตับโต  
             4. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด หรือช็อก  :  มักจะเกิดช่วงไข้จะลด โดยผู้ป่วยจะมีอาการ
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมาก ก่อนจะมีอาการช็อก ชีพจรเบาเร็ว ความ
ดันต่ า  
 
ตับอักเสบจากไข้เลือดออก อีกหนึ่งอาการที่ต้องระวัง 

อาการตับอักเสบอย่างรุนแรง สามารถพบได้ในผู้ป่วยไข้เลือดออกเช่นกัน โดยจะเกิดขึ้นกรณีที่เชื้อ
ไวรัสเข้าไปท าลายตับ หรือเกิดจากการที่ตับถูกท าลายเพราะการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นหากมีอาการ
ไข้เลือดออกแล้วก็ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการตับอักเสบจะได้ท าการรักษาได้ทันท่วงที 
 
ลักษณะตุ่มไข้เลือดออก 

ตุ่มโรคไข้เลือดออกจะคล้ายกับตุ่มยุงกัดทั่วตัว และใกล้เคียงกับผื่นจากโรคหัด แต่จะสังเกตได้ว่า ถ้า
เป็นไข้เลือดออกจะไม่มีอาการไอหรือน้ ามูกไหล และจุดเลือดออกของโรคไข้เลือดออกจะไม่รู้สึกสากมือเหมือน
โรคหัดและ เวลากดดึงผิวหนังให้ตึงจะไม่จางหายไปเหมือนจุดถูกยุงกัดธรรมดาซึ่งถ้ามีอาการตามนี้ร่วมกับมีไข้
สูง 
ตลอดเวลาควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยด่วน 
 
ไข้เลือดออกมีกี่ระยะ 

ระยะฟักตัวของไข้เลือดออกจะอยู่ในช่วง 3-5 วัน และอาการไข้เลือดออกสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ได้แก่ 
ระยะท่ี 1 ระยะไข้สูง 

ผู้ป่วยจะมีไข้สูงฉับพลัน ไข้จะสูงค้างอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา โดยที่กินยาลดไข้ก็ยังบรรเทาไข้ไม่ได้ 
ร่วมกับอาการหน้าแดง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร และบางรายมีอาการอาเจียนเป็นพักๆ หรืออาจมีอาการท้องผูก
หรือถ่ายเหลว และบางคนอาจมีอาการเจ็บคอ ไอเล็กน้อย ทว่าในระยะ 3 วันที่ป่วยตุ่มอาจยังไม่ขึ้นให้เห็นชัดๆ 
ระยะที่ 2 ระยะช็อกและมีเลือดออก 

อาการนี้จะพบในช่วงระหว่างวันที่ 3-7 ของการป่วย และมักจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ป่วยจากเชื้อเด็งกีที่มี
ความรุนแรงขั้นที่ 3 และ 4 ซึ่งระยะนี้ถือเป็นช่วงวิกฤตของโรค อาการไข้ของผู้ป่วยจะเริ่มลดลง แต่กลับ
อาเจียน ปวดท้องบ่อยขึ้น ซึมมากขึ้น ตัวเย็น มือเท้าเย็น กระสับกระส่าย เหงื่อแตก ปัสสาวะออกน้อย ชีพจร
เต้นแผ่วแต่เร็ว และความดันต่ า ซึ่งเป็นภาวะช็อก และหากไม่ได้รับการรักษาภายใน 1-2 วัน อาจท าให้เสียชีวิต
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ได้นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจมีอาการเลือดออกตามผิวหนัง (มีจ้ าเขียวพรายย้ าขึ้น)เลือดก าเดาไหล อาเจียนเป็น
เลือดหรือสีกาแฟถ่ายเป็นเลือดซึ่งหากอยู่ในภาวะนี้อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้นโดยหากไม่ได้รับการรักษาที่
ถูกต้องอาจเสียชีวิตภายใน24-27ชั่วโมงแต่หากผู้ป่วยสามารถประคองอาการให้ผ่านพ้นระยะนี้มาได้ก็จะเข้าสู่
ระยะที ่3 ของโรคไข้เลือดออก 
ระยะที่ 3 ระยะฟื้นตัว 

ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการช็อก หรือช็อกไม่รุนแรง และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาการของผู้ป่วยจะ
ฟ้ืนตัวสู่สภาพปกติ โดยผู้ป่วยจะรู้สึกตัวและร่าเริงขึ้น เริ่มกินอาหารได้ โดยอาการจะดีขึ้นตามล าดับภายในช่วง
ระยะ 7-10 วันหลังจากผ่านพ้นระยะท่ี 2 ของโรค 
 
การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกในเบื้องต้นอย่างง่ายๆ  

ใช้ยางหนังสติ๊กรัดเหนือข้อศอกให้แน่นเล็กน้อย ให้พอคล าชีพจรที่ข้อมือได้ รัดอยู่อย่างนั้นนาน 5 นาที 
และลองเอาเหรียญบาทกดทับที่บริเวณท้องแขน หากพบว่ามีจุดเลือดออก (จุดแดง) เกิดขึ้นที่บริเวณท้องแขน
ในต าแหน่งที่ใช้เหรียญกดทับเป็นจ านวนมากกว่า 10 จุด ก็นับว่าเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกสูงมาก ยิ่งถ้าหากมี
ไข้มาแล้ว 2 วัน ความเสี่ยงของโรคจะอยู่ประมาณ 80% เลยทีเดียว 
 
เมื่อใดต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันที 

เมื่อมีเลือดออกผิดปกติ อาเจียนมาก ปวดท้อง ซึม ไม่ดื่มน้ า กระหายน้ าตลอดเวลา มีปัสสาวะออก
น้อยกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ตัวลาย เหงื่อออกโดยเฉพาะในช่วงไข้ลง 
 
แนวทางการรักษาโรค ไข้เลือดออก 

โรคไข้เลือดออก ไม่มีการรักษาเฉพาะ การรักษาเป็นเพียงการประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้า
ระวังภาวะช็อก และเลือดออก และการให้สารน้ าอย่างเหมาะสมก็จะท าให้อัตราการเสียชีวิตลดลง โดยทั่วไป
การดูแลผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก มีแนวทางการดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้  
          1. ให้ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ ยาลดไข้ท่ีควรใช้คือ พาราเซตามอล ไม่ควรใช้ยาจ าพวกแอสไพริน 
เนื่องจากจะท าให้เกล็ดเลือดผิดปกติ และระคายกระเพาะอาหาร  
          2. ให้สารน้ าชดเชย เนื่องจากผู้ป่วยไข้เลือดออก มักมีภาวะขาดน้ า เนื่องจากไข้สูง เบื่ออาหาร 
และอาเจียน ในรายที่พอทานได้ให้ดื่มน้ าเกลือแร่บ่อย ๆ ในรายที่ขาดน้ ามาก หรือมีภาวะเลือดออก เช่น 
อาเจียน หรือถ่ายเป็นเลือดต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เพ่ือให้สารน้ าทางเส้นเลือด  
          3. ติดตามดูอาการใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีอาการปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย 
มือเท้าเย็น โดยเฉพาะในช่วงไข้ลด ต้องรีบน าส่งโรงพยาบาลทันที  
          4. ตรวจนับจ านวนเกล็ดเลือดและความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะ เพื่อใช้พิจารณาปริมาณการให้
สารน้ าชดเชย  
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จะทราบได้อย่างไรว่าผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายแล้ว 
          ผู้ป่วยไข้เลือดออก หากมีอาการไข้ลดลง ภายใน 24-48 ชั่วโมง แล้วเริ่มกินอะไรได้ รู้สึกตัวดี ไม่ซึม 
แสดงว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว   
 
 การปฏิบัติเม่ือมีคนในบ้าน/ข้างบ้านเป็น ไข้เลือดออก  
          เนื่องจากไข้เลือดออกระบาดโดยมียุงเป็นตัวแพร่พันธุ์ ดังนั้นเมื่อมีคนในบ้านหรือข้างบ้านเป็น
ไข้เลือดออก ควรจะบอกคนในบ้านหรือข้างบ้านว่า มีคนเป็นไข้เลือดออกด้วย และแจ้งสาธารณสุขให้มาฉีดยา
หมอกควันเพื่อฆ่ายุง รวมถึงดูแลให้สมาชิกในครอบครัวป้องกันการถูกยุงกัด ส ารวจภายในบ้าน รอบบ้าน 
รวมทั้งเพ่ือนบ้านว่ามีแหล่งแพร่พันธุ์ยุงหรือไม่ หากมีให้รีบจัดการและท าลายแหล่งแพร่พันธุ์นั้น เพ่ือป้องกัน
การเป็นไข้เลือดออก 
          นอกจากนี้ต้องคอยระวังเฝ้าดูอาการของสมาชิกในบ้านหรือข้างบ้านว่ามีไข้หรือไม่ หากมีไข้ให้ระวังว่า
อาจจะเป็น ไข้เลือดออกได้ 
 
โรคไข้เลือดออก กับยาที่ควรหลีกเลี่ยง 
          ในการรักษาของผู้ป่วยไข้เลือดออกควรจะใช้ยาพาราเซตามอลในการรักษาเท่านั้น และห้าม
รับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน ซึ่งได้แก่ยาแอสไพรินชนิดเม็ด หรือยาแอสไพรินแบบซองที่ขายทั่วไป และยา
ในกลุ่มไอบูโปรเฟน เนื่องจากยาทั้งสองชนิดนี้เป็นยาที่มีผลข้างเคียงรุนแรง คืออาจไปกัดกระเพาะท าให้เกิด
เลือดออกในกระเพาะหรือล าไส้ ซึ่งท าให้เป็นอันตรายกับผู้ป่วยได้ 
 
 อาหารส าหรับผู้ป่วยไข้เลือดออก เป็นแล้วควรกินอะไร 

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพ่ือช่วยให้ร่างกาย
สามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสและฟ้ืนฟูร่างกายได้รวดเร็ว โดยอาหารที่ควรรับประทานคือ ผักใบเขียว ผลไม้ที่มี
วิตามินซีสูง เช่น มะนาว ส้ม เลมอน หรือเกรปฟรุต เพ่ือเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น และควร
รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วย เพ่ือให้มีเรี่ยวแรงและสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดี  
         นอกจากนี้อาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารที่ย่อยง่าย เช่น โจ๊ก น้ าผัก หรือน้ าผลไม้ แต่ทั้งนี้ที่ส าคัญ
ที่สุดก็คือการดื่มน้ า เพราะการดื่มน้ ามากๆ จะช่วยให้ร่างกายขับสารพิษออกมาได้มากขึ้นนั่นเอง  
 
ไข้เลือดออกห้ามกินอะไรบ้าง รู้แล้ว เลี่ยงให้ไกล 
          นอกจากจะควรรับประทานอาหารอ่อนๆ แล้ว ผู้ป่วยไข้เลือดออกนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารมันๆ 
ประเภทอาหารทอด หรือผัด และไม่ควรรับประทานอาหารรสเผ็ดเพราะอาจจะท าให้แสบท้องและเกิด
เลือดออกในกระเพาะได้ง่าย นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีแดง สีด า หรือสีน้ าตาล เพราะสีของอาหาร
อาจจะท าให้การสังเกตอาการเลือดออกในปัสสาวะและอุจจาระเป็นไปได้ยากข้ึนอีกด้วย 
 



25 
 

 เป็นไข้เลือดออกแล้วมีสิทธิ์เป็นซ้ าอีกได้ไหม         
เนื่องจากไข้เลือดออกมี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งในแต่ละปีจะมีการระบาดของ

สายพันธุ์ต่าง ๆ สลับกันไป หากผู้ป่วยติดเชื้อไขเ้ลือดออกสายพันธุ์ใดไปแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสาย
พันธุ์นั้นตลอดชีวิต และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันข้ามไปยังสายพันธุ์อื่นได้ระยะหนึ่ง ก่อนภูมิคุ้มกันในสายพันธุ์อ่ืน
จะหายไป ดังนั้น ผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ยังสามารถกลับมาเป็นได้อีกในสายพันธุ์ที่ต่างจากท่ีเคยเป็น แต่
ทว่า การติดเชื้อครั้งที่ 2 มักจะมีอาการรุนแรงกว่าการป่วยครั้งแรก แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนเรามักติดเชื้อไม่เกิน 
2 ครั้ง 
 
การป้องกันโรค ไข้เลือดออก  
          ทุกวันนี้ยังไม่มียาที่ใช้รักษา ไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของ
ยุง   
 
ยุงลาย พาหะน าโรคไข้เลือดออก 

     การควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental management) การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพ่ือไม่ให้ยุงมีการขยายพันธุ์ แท็งก์น้ า บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน้ าจะเป็นแหล่งที่ยุงออก
ไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ าหรือไม่ ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ า แท็งก์น้ าหรือ
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับน้ าว่ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้ าทุกสัปดาห์ 
ส าหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วนถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพ่ือป้องกันลูกน้ า หมั่นตรวจสอบถาดรอง
น้ าที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับ อากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธุ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ าของเครื่องปรับอากาศ
ซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ าอยู่เหนือก้นถาดหลายเซนติเมตร ท าให้มีน้ าขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุง ตรวจสอบรอบๆ บ้านว่ามีแหล่งน้ าขังหรือไม่ ท่อระบายน้ าบนหลังคามีแอ่งขังน้ าหรือไม่ หากมีต้องจัดการ
ขวดน้ า กระป๋อง หรือภาชนะอ่ืนที่อาจจะเก็บขังน้ า หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพ่ือไม่ให้น้ าขัง ยางเก่าท่ีไม่ใช้ก็
เป็นแหล่งขังน้ าได้เช่นกัน หากใครมีรั้วไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้น าคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อ
และให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ า  
การป้องกันส่วนบุคคล  
          ใส่เสื้อผ้าที่หนาพอสมควร ควรจะใส่เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว เด็กนักเรียนหญิงก็ควรใส่กางเกง  
การใช้ยาฆ่ายุง เช่น pyrethrum ก้อนสารเคมี  
          การใช้กลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอ่ืนๆ  
          นอนในมุ้ง 
การควบคุมยุงโดยทางชีวะ  
          เลี้ยงปลาในอ่างที่ปลูกต้นไม้ หรือแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  
          การใช้เครื่องมือดักจับลูกน้ าซึ่งเคยใช้ได้ผลที่สนามบินของสิงคโปร์ แต่ส าหรับกรณีประเทศไทยยังได้ผล
ไม่ดีเนื่องจากไม่สามารถควบคุมแหล่งน้ าธรรมชาติจึงยังมีการแพร่พันธุ์ของยุง   
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การใช้สารเคมีในการควบคุม  
ใช้ยาฆ่าลูกน้ า วิธีการนี้จะสิ้นเปลืองและไม่เหมาะที่จะใช้อย่างต่อเนื่อง วิธีการนี้จะเหมาะส าหรับพ้ืนที่

ที่มีการระบาดและได้มีการส ารวจพบว่ามีความชุกของยุงมากกว่าปกติ 
ใช้สารลดแรงตึงผิว เช่น ผงซักฟอก สบู่ แชมพู น้ ายาล้างจาน ฉีดพ่นก าจัดยุง เพราะสารดังกล่าวจะไปท าลาย
ระบบการหายใจของแมลง ท าให้แมลงตายได้  
          ใช้ "ทรายอะเบท" ก าจัดยุงลาย โดยให้น าทรายอะเบท 1 กรัม ใส่ในภาชนะที่มีน้ าขัง (อัตราส่วน 1 
กรัมต่อน้ า 10 ลิตร หรือ 20 กรัม) จะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ าได้นานประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งหลังจากใช้เสร็จแล้ว
ต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด รวมทั้งเก็บในที่เย็น แห้ง และมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ 
การใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่ายุง วิธีการนี้ใช้ในประเทศเอเชียหลายประเทศมามากกว่า 20 ปี แต่จากสถิติ
ของการระบาดไม่ได้ลดลงเลย การพ่นหมอกควันเป็นรูปธรรมที่มองเห็นว่ารัฐบาลได้ท าอะไรเกี่ยวกับการระบาด 
แต่การพ่นหมอกควันไม่ได้ลดจ านวนประชากรของยุง ข้อเสียคือท าให้คนละเลยความปลอดภัย การพ่นหมอก
ควันจะมีประโยชน์ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
 
การระบาดของไข้เลือดออก 
              ช่วงเวลาการระบาดของโรคไข้เลือดออกสามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะระบาดมากในฤดูฝน ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี 
 
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ปี 2558 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยในปี 2558 พบผู้ป่วยทั้งหมด 142,925 ราย เสียชีวิต 141 
ราย อัตราป่วย เท่ากับ 219.46 ต่อแสนประชากร อัตราตายเท่ากับ ร้อยละ 0.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคที่พบอัตราป่วยสูงที่สุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วยเท่ากับ326.48 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ 
ภาคเหนือ (197.73 ต่อแสนประชากร) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (165.75 ต่อแสนประชากร) 
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 ภาคที่พบอัตราตายสูงที่สุด  คือ ภาคกลาง อัตราตาย ร้อยละ 0.35 รองลงมา คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 0.16) และ ภาคเหนือ (ร้อยละ 0.14) 
 การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด 
คือ 647.53 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี (425.35), อายุ 15-24 ปี (417.76) อายุ 25-
34 ปี (222.64) และอายุ 0-4 ปี (167.62) ตามล าดับ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน ร้อยละ 
42.88 รองลงมาได้แก่ รับจ้าง (ร้อยละ 21.03) และไม่ทราบอาชีพ (ร้อยละ 20.21) ตามล าดับ ผู้ป่วยเพศชาย 
71,102 ราย เพศหญิง 71,823 ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 0.99 : 1 

 
อตัราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 – 5 มกราคม 2559 พบจังหวดัทีม่ีอตัรา
ป่วยสะสมสูงสุด 10 อนัดับแรก ดังนี ้

 
 
 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 พบผู้ป่วย จ านวน 3,211 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 282.73 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต จ านวน 2 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.06 อัตราส่วนเพศหญิง ต่อ 
เพศชาย เท่ากับ 1.09 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปีรองลงมา คือ 5 - 9 ปีอ าเภอที่มีอัตรา
ป่วยสูงสุด คือ หนองบัวระเหว (อัตราป่วย 434.34 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ บ้านแท่น เมืองชัยภูมิ 
(อัตราป่วย 376.01 และ 368.54 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ) 
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จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รายเดือน จังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 เปรียบเทียบปี 2557 และค่ามัธยฐาน   
(ปี2553 – 2557) 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดชัยภูมิ ปี 2559 สัปดาห์ที่ ๒๒ (วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน 
๒๕๕๙) 

ตั้งแต่ตน้ปีพบผูป่้วย จ านวน ๑๘๗ ราย คิดเป็นอตัราป่วย ๑๖.๓๓ ต่อแสนประชากร ไม่มีผูป่้วย
เสียชีวติ อตัราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากบั ๑.๑๗ : ๑ กลุ่มอายุท่ีพบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ๕ – ๙ ปี รองลงมา 
คือ ๑๐ – ๑๔ ปี อ าเภอท่ีมีอตัราป่วยสูงสุด คือ บา้นแท่น (อตัราป่วย ๔๗.๗๑ ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ 
เกษตรสมบูรณ์และเนินสง่า (อตัราป่วย ๓๔.๖๘ และ ๓๔.๔๒ ต่อแสนประชากร ตามล าดบั)  

ในภาพรวมประเทศตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พบผูป่้วย ๑๘,๐๔๔ ราย อตัรา
ป่วย ๒๗.๕๘ ต่อแสนประชากร มีผูป่้วยเสียชีวติ ๑๕ ราย อตัราป่วยตายร้อยละ ๐.๐๘ จงัหวดัชยัภูมิพบผูป่้วย 
อนัดบั ๔ ของเขตบริการสุขภาพท่ี ๙ และอนัดบัท่ี ๕๖ ของประเทศ 

 

จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน จังหวัดชัยภูมิปี 2559 เปรียบเทียบปี 2557  
และค่ามัธยฐาน(ปี2554 – 2558 
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โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) 
 
สาเหตุโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) 

โรคมาลาเรีย(Malaria) หรือที่บ้านเราเรียกว่าโรคไข้จับสั่น เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายติดเชื้อ
ปรสิต ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า เชื้อ Plasmodium โดยเชื้อดังกล่าวมีอยู่ 5 สายพันธุ์ที่ท าให้เกิดโรคไข้จับสั่น หรือ
ไข้มาลาเรียได้แก่ 

-  Plasmodium vivax 
-  Plasmodium falciparum 
-  Plasmodium malariae 
-  Plasmodium ovale 
-  Plasmodium knowlesiเป็นเชื้อที่พบได้น้อยมาก 

โดยในจ านวนทั้ง 5 สายพันธุ์ พบว่า ปัญหาที่พบมากท่ีสุดคือการติดเชื้อ Plasmodium falciparum
ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 10% โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง เช่น 
กลุ่มเด็ก และหญิงตั้งครรภ์ 

 
การติดต่อของโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) 

 
โรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) สามารถที่จะติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้โดย การ

ถูกยุงก้นปล่องกัด โดยเชื้อโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) จะพบมากในตับและในเลือดของผู้ที่ป่วยเป็น
โรค และเมื่อถูกยุงกัดและดูดเลือดที่มีเชื้อ โรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) จะติดไปกับตัวยุง และเมื่อยุง
ไปกัดผู้ที่ยังไม่ป่วยก็จะท าให้ผู้ที่ถูกกัดติดโรคได้ 
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อาการของโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) 
 

อาการที่พบบ่อยในผู้ที่ติดเชื้อโรคไข้มาลาเรีย จะมีอาการดังต่อไปนี้ 
-  ไข้สูง โดยจะมีไข้แบบไข้สูง แล้วไข้ลดลง ไปมาสลับกัน หรือไข้ตลอดเวลาก็ได้ 
-  หนาวสั่น 
-  เหงื่อออกมาก 
-  วิงเวียน 
-  ปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ 
-  ปวดศีรษะ 
-  สับสน 
ในบางรายอาจจะมีอาการ กระหายน้ า ท้องร่วง ปวดท้อง ไอ หรือโลหิตจางได้แต่ที่พบ เป็นปัญหามาก

คือ การติดเชื้อ Plasmodium falciparumโดยเชื้อดังกล่าวสามารถที่จะท าให้เกิดการติดเชื้อในสมอง เกิดการ
สมองอักเสบและอันตรายได้ถึงชีวิต 

 
การวินิจฉัยโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) 
 การวินิจฉัยโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria)  จะท าโดยการตรวจเลือดหาเชื้อ 
ระยะฟักตัวของโรคโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) 
          ระยะฟักตัวของโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) มีระยะฟักตัวไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อ
ที่ผู้ป่วยรับเชื้อมาโดยแต่ละสายพันธุ์มีระยะฟักตัว ดังนี้ 

-  เชื้อ P. falciparum: 9 -14 วัน 
-  เชื้อ P vivax: 12 -18 วัน 
- เชื้อ P. ovale: 12 - 18 วัน 
- เชื้อ P. malariae: 18-40 วัน 
-เชื้อ P. knowlesi 9-12 วัน 
 

การป้องกันโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น (Malaria) 
การป้องกันโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria)  ที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดโดยเฉพาะใน

พ้ืนทีท่ี่มีการระบาดของโรค หรือเป็นพื้นที่ที่มีโรคมาลาเรียเป็นโรคประจ าถิ่น และในกรณีที่ต้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่
เป็นแหล่งโรคและมีการระบาดของโรคต้องป้องกันการติดเชื้อโดยการรับประทานยาต้านเชื้อมาลาเรีย ซึ่งการ
รับประทานยาต้านเชื้อต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ 
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สถานการณ์ของโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย ปี 2558 
 พบว่ามีผู้ป่วยมาลาเรียสะสมรวม 15,446 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.24 ต่อพันประชากร จ านวนผู้ป่วย
ลดลงจากป ี2557 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 50.37 สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 4 : 1 กลุ่มอายุทีjพบผู้ป่วย
สูงสุด คือ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 21.36) รองลงมา คือ 25-34 ปี (ร้อยละ 
20.32) 35-44 ปี (ร้อยละ 17.48) ตามล าดับ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเกษตรกร (ร้อยละ 41.82) รองลงมา คือ 
อาชีพอ่ืนๆ (ร้อยละ 28.87) และเด็ก/นักเรียน (ร้อยละ 19.71) ตามล าดับ 

ผู้ป่วยที่พบเชื้ออันดับรองลงมาซึ่งจะเป็นเด็กและนักเรียนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท าการสอบประวัติ (รว.3) 
เด็กนักเรียนจะอยู่ในกลุ่มที่สอบประวัติได้มากกว่าอาชีพอ่ืนจึงท าให้ผลการสอบประวัติในเด็กและนักเรียน
มากกว่าอาชีพอ่ืน” ชนิดเชื้อส่วนใหญ่ที่พบได้แก่ P.vivax (ร้อยละ 58.29) P.falciparum (ร้อยละ 33.25) 

ประเภทของผู้ป่วย  :  พบผู้ป่วยไทย 11,638 ราย ต่างชาติถาวร (M1) 2,252 ราย และต่างชาติชั่ว 
คราว (M2) 1,556 ราย 

จังหวัดทีพ่บผู้ป่วยด้วยไข้มาลาเรียสูงที่สุดคือ จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจพบผู้ป่วย 3,327 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 21.54 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ จังหวัดที่พบผู้ป่วยด้วยไข้มาลาเรียสูงสุด 10 อันดับแรก คือ ตาก ศรีสะ
เกษ ยะลา กาญจนบุรี นราธิวาส แม่ฮ่องสอน สุราษฎร์ธานี สงขลา และปราจีนบุรี รวม 10 จังหวัด ตามล าดับ        
พบผู้ป่วย 12,492 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.87 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ 
สถานการณ์ของโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย ปี 2559 

สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 27 พฤษภาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคไข้
มาลาเรีย 2,627 ราย (คนไทย 1,790 ราย ต่างชาติ 837 ราย) อัตราป่วย 0.04 ต่อพันประชากร จ านวนผู้ป่วย
ลดลงจากป ี2558 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 62.68 สัดส่วน เพศชาย 
ต่อเพศหญิง 8 : 3 กลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 16.41) รองลงมา คือ 25.34 ปี (ร้อยละ 13.29) และ 35-44 ปี 
(ร้อยละ 12.03) 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเกษตรกร (ร้อยละ 35.67) ทหาร/ต ารวจ (ร้อยละ 4.42) อาชีพอ่ืนๆ (ร้อยละ  
36.81) และ 
         เด็ก/นักเรียน (ร้อยละ 16.63) ชนิดเชื้อส่วนใหญ่ที่พบได้แก่ P.vivax (ร้อยละ 70.00) P.falciparum 
((ร้อยละ 17.66) 
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 จังหวัดที่พบผู้ป่วยด้วยไข้มาลาเรียสูงที่สุดคือ จังหวัด ตาก ตรวจพบผู้ป่วย 725 ราย คิดเป็นร้อยละ 
27.60 ของผุ้ป่วยทั้งประเทศ จังหวัดที่พบผู้ป่วยด้วยไข้มาลาเรียสูงสุด 10 อันดับแรก คือ ยะลา อุบลราชธานี    
ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ นราธิวาส และ สระแก้ว รวม 10 จังหวัด ตามล าดับ พบ
ผู้ป่วย 2,250 ราย คิดเป็นร้อยละ85.65 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ 
 

 
 
สถานการณ์ของโรคไข้มาลาเรียจังหวัดชัยภูมิ 

จากข้อมูลสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียของจังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ 2554  พบผู้ป่วย 1  ราย  ไม่มี
เสียชีวิต  ปีงบประมาณ  2555  พบผู้ป่วย  8  ราย  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ปีงบประมาณ  2556  พบผู้ป่วย  2  ราย  
ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ปีงบประมาณ  2557 พบผู้ป่วย  8  ราย  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ปีงบประมาณ  2558  พบผู้ป่วย  
2  ราย  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 7 มิถุนายน 2559 พบผู้ป่วย 
1 ราย  
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จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน จังหวัดชัยภูมิปี 2559 เปรียบเทียบปี 2557  
และค่ามัธยฐาน (ปี2554 – 2558) 
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โรคเท้าช้าง (Filariasis) 
 

โรคเท้าช้าง เป็นโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิตัวกลมฟิลาเรียมีลักษณะคล้ายเส้นด้ายอาศัยอยู่ในระบบ
น้ าเหลืองของคน โดยมียุงเป็นพาหะน าโรค มีอาการที่เห็นได้ชัด คือ ขา แขน หรืออวัยวะเพศบวมโตผิดปก ติ 
เนื่องจากภาวะอุดตันของท่อน้ าเหลือง 
   

   

สาเหตุและแหล่งระบาด 
โรคเท้าช้างในประเทศไทยมี 2 ชนิด ชนิดแรกเกิดจากเชื้อ Brugiamalayi มักมีอาการแขนขาโต พบ

มากในบริเวณที่ราบทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาส โดยมียุงลายเสือ 
(Mansonia) เป็นพาหะ ยุงชนิดนี้กัดกินเลือดของสัตว์และคน ชอบออกหากินเวลากลางคืน มีแหล่งเพาะพันธุ์
ตามแอ่งหรือหนองน้ าที่มีวัชพืชและพืชน้ าต่างๆเช่น จอก ผักตบชวา แพงพวยน้ า หรือหญ้าปล้อง ชนิดที่สอง
เกิดจากเชื้อ Wuchereriabancrofti  มักท าให้เกิดอาการบวมโตของอวัยวะสืบพันธุ์และแขนขา พบมากใน
บริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย เช่น ที่อ าเภอสังขละบุรี  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรีอ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตากอ าเภอละอุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นต้น ยุงพาหะน าโรคเท้าช้างชนิดนี้ได้แก่ยุงลาย
ป่า (Aedesniveus group) เพาะพันธุ์ตามป่าไผ่ ในโพรงไม้ และกระบอกไม้ไผ่ 

ปัจจุบันพบว่าเชื้อโรคเท้าช้างชนิด Wuchereriabancrofti  สายพันธุ์ที่น าเข้าโดยผู้อพยพจากชายแดน
ไทยพม่า มียุงพาหะหลายชนิดรวมทั้งยุงร าคาญ (Culex) ซึ่งเป็นยุงบ้านที่พบได้ทั่วไป 
 
วงจรชีวิต 

เมื่อยุงที่มีเชื้อพยาธิเท้าช้างระยะติดต่อกัดคน เชื้อจะเคลื่อนตัวออกจากส่วนปากของยุงมาที่บริเวณ
ผิวหนัง ไชเข้าสู่ผิวหนังตรงรอยยุงกัด และเข้าไปเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวแก่ในต่อมน้ าเหลือง มีระยะฟักตัว 3-
9 เดือน จากนั้นพยาธิตัวผู้และตัวเมียผสมพันธุ์กัน และออกลูกเป็นตัวอ่อนเรียกว่า ไมโครฟิลาเรีย ซึ่งจะออกมา
อยู่ในกระแสเลือด เมื่อยุงมากัดก็จะรับเชื้อตัวอ่อนเข้าไปและเจริญเป็นพยาธิระยะติดต่อภายใน 1-2 สัปดาห์ 
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อาการของโรค 

คนที่มีอาการมักจะเกิดจากการที่ถูกยุงท่ีมีเชื้อพยาธิเท้าช้างกัดซ้ าหลายครั้ง อาการในระยะแรก ผู้ป่วย
อาจมีไข้ ซึ่งเกิดจากการอักเสบของต่อมและท่อน้ าเหลืองบริ เวณรักแร้ ขาหนีบ หรืออัณฑะ เนื่องจากพยาธิตัว
แก่ที่อยู่ในท่อน้ าเหลืองสร้างความระคายเคืองแก่เนื้อเยื่อภายใน รวมทั้งมีการปล่อยสารพิษออกมาด้วย อาการ
อักเสบจะเป็นๆ หายๆ อยู่เช่นนี้ และจะกระตุ้นให้เกิดอาการบวมขึ้น หากเป็นนานหลายปีจะท าให้อวัยวะนั้น
บวมโตอย่างถาวรและผิวหนังหนาแข็งขึ้นจนมีลักษณะขรุขระ 
 
การวินิจฉัย 

ผู้ป่วยที่มีประวัติเข้าไปอยู่ในถิ่นที่มีการระบาดของโรค ถ้ามีไข้ ท่อน้ าเหลืองอักเสบ ขา แขน หรือ
อัณฑะบวม ควรตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโดยการตรวจเลือด (ในประเทศไทย มักพบเชื้อนี้ในเวลา
กลางคืน) นอกจากนี้อาจตรวจวินิจฉัยทางน้ าเหลืองได้ด้วย 

- วินิจฉัยจากอาการทางคลินิกข้างต้น 
- จากประวัติการรับประทานอาหารดิบๆ สุกๆ เช่น หอยพาหะ กุ้ง และสัตว์พาหะอ่ืนๆ 
- ตรวจพบพยาธิในน้ าไขสันหลังหรือจากตา 
- ตรวจพบเม็ดเลือดขาวชนิดอิโอซิโนฟิลจ านวนมากในน้ าไขสันหลัง 
- ตรวจเลือดเพ่ือหาภูมิคุ้มกันเฉพาะต่อพยาธิโดยวิธีอิมมิวโนวินิจฉัย 

 
การป้องกันและควบคุม 
  - ป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดโดย 
       - นอนในมุ้ง หรือห้องมุ้งลวด 
       - ทายากันยุง 
       - ควบคุมและก าจัดยุงพาหะโดย 
       - พ่นสารเคมีก าจัดยุงตามฝาผนังบ้าน 
       - ก าจัดลูกน้ าตามแหล่งต่างๆ 
       - ก าจัดวัชพืชและพืชน้ าที่เป็นแหล่งเกาะอาศัยของลูกน้ าในแหล่งน้ า 
       - ประชาชนที่อยู่ในแหล่งระบาดของโรคเท้าช้าง อาจกินยาป้องกัน ได้แก่ Diethylcarbamazine 
(DEC)  ติดต่อขอรับยาได้ที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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สถานการณ์โรคเท้าช้างในประเทศไทย ปี 2558 
 

สถานการณ์โรคเท้าช้าง ปี 2558 พบผู้ป่วย 6 ราย จาก 5 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสน
ประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.50 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามล าดับ คือ  
35-44 ปี (50.00 %)  45-54 ปี (33.33 %)  4-5 เดือน (16.67 %)  สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 66.7 พม่าร้อยละ 
33.3  อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 50.0 รับจ้างร้อยละ 33.3 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 16.7  

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ตาก (0.37 ต่อแสนประชากร) ชุมพร 
(0.20 ต่อแสนประชากร) ระยอง (0.15 ต่อแสนประชากร) ศรีสะเกษ (0.07 ต่อแสนประชากร) อุบลราชธานี 
(0.05 ต่อแสนประชากร) 

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด   คือ ภาคเหนือ 0.02 ต่อแสนประชากร  ภาคใต้ 0.01 ต่อแสนประชากร   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.00 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ 

 ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 4-5 เดือน (1 ราย) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย) 

 ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย), 45-54 ปี (1 ราย) 

 ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย 
 

 

จ านวนผู้ป่วยโรคเท้าช้างแยกตามภาคต่าง ๆ รายสัปดาห์ ในปี 2558 
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สถานการณ์โรคเท้าช้างในประเทศไทย ปี 2559 
สถานการณ์โรคเท้าช้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 19 เมษายน 59 พบผู้ป่วย 1 ราย จาก 1 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.00 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.00 
กลุ่มอายุทีพ่บมากที่สุด เรียงตามล าดับ คือ 35-44 ปี (100.00 %)  สัญชาติเป็นพม่าร้อยละ 100.0 อาชีพส่วน
ใหญ ่เกษตรร้อยละ 100.0 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แม่ฮ่องสอน (0.38 ต่อ
แสนประชากร) ภาคท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 0.01 ต่อแสนประชากร  

 ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 

 ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย) 

 ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 
 

 
จ านวนผู้ป่วยโรคเท้าช้างแยกตามภาคต่างๆ รายสัปดาห์ (วันที่ 1 ม.ค. – 19 เม.ย. 59) 
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โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) 
 
สาเหตุของโรค 

โรคนี้ เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า “เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา” ซึ่งเป็น RNA Virus จัดอยู่ใน genus 
alphavirus และfamily Togaviridae มียุงลายเป็นพาหะน าโรค ซึ่งโรคชนิดนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ทวีปแอฟริกา 
ในปีค.ศ. 1955 โดยการแพร่เชื้อในทวีปแอฟริกา แบ่งเป็น 2 วงจร คือ 
                  วงจรชนบท เกิดจาก  คน – ยุง – ลิง ระบาดเป็นครั้งคราวก่อนน าสู่ คน 
                  วงจรในเมือง เกิดจาก คน – ยุง ระบาดแพร่หลายจากคนสู่คน 
  
การติดต่อ 
          การติดต่อโรคนี้สามารถติดต่อได้โดยผู้ป่วยอยู่ในระยะที่มีไข้สูงซึ่งมีเชื้อชิคุนกุนยา ถูกยุงลายตัวเมียกัด 
และดูดเลือด  และเชื้อจะกระจายตัวอยู่ในท้องยุง      หลังจากนั้นเชื้อจะมาอยู่ที่ต่อมน้ าลายของยุงเมื่อคนถูก
ยุง 
ที่มีเชื้อชิคุนกุนยาอยู่กัด เชื้อก็แพร่เข้าสู่คนและท าให้มีอาการของโรคนี้ได้ 
 

 
ระยะติดต่อ 
          ในช่วงที่ผู้ติดเชื้อมีไข้สูง  ในวันที่ 2 - 4   ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อไวรัสชิคุนกุนยาอยู่ในกระแสเลือดมากนั่นเอง 
 
ระยะฟักตัว 
         เชื้อชิคุนกุนยามีระยะฟักตัวที่พบบ่อย คือ ประมาณ 2 - 3 วัน (โดยทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 1 - 12 วัน) 
 
อาการของโรค 

ผู้ป่วยมีไข้สูงฉับพลัน เป็นผื่นแดงและอาจมีอาการคันร่วมด้วย พบอาการตาแดง  ส่วนมากแล้วจะพบ
เด่นชัดในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก โดยที่ผู้ใหญ่จะมีอาการปวดข้อ เช่น ปวดข้อมือ ปวดข้อเท้า โดยเปลี่ยนต าแหน่งไป
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เรื่อยๆ จนรู้สึกว่าขยับข้อไม่ได้ อาการนี้จะอยู่ในช่วง 1 - 12 สัปดาห์ แล้วจะหายไปเอง แต่อาการจะกลับมา
เป็นใหม่อีก หลังจากนี้ ประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ 
 
วิธีรักษา 

การรักษาโรคนี้เป็นการรักษาแบบประคับประคองอาการ ยังไม่มีการรักษาที่จ าเพาะเจาะจง เช่น การ
ให้ยาลดอาการปวดข้อ เป็นไข้ และการพักผ่อน  ปัจจุบันยังไม่มียารักษาเฉพาะและไม่มีวัคซีนป้องกันให้การ
รักษาตามอาการ โดยให้ยาลดไข้  และยาแก้ปวดข้อ แนะน าให้ใช้ยาพาราเซตามอล ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้ไปพบ
แพทย์ โรคนี้ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงถึงชีวิตจะหายได้เอง และจะมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต 
  
การป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  

1. ผู้ที่มีอาการไข้สูงร่วมกับอาการปวดข้อหรือออกผื่นให้รีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่หรือ
มาจากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคไข้ปวดข้อ ยุงลาย ภายใน 2 สัปดาห์  (14 จังหวัดทางภาคใต้) ในกรณีที่ยังไม่
อาจไปพบแพทย์ได้และมีความจ าเป็นต้องรับประทานยา แนะน าให้ใช้ยาพาราเซตามอล 

2.ผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายในระยะ1 สัปดาห์ หลังมีไข้ ควรป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เพ่ือลดการ
แพร่เชื้อไปสู่บุคคลอ่ืน โดยนอนในมุ้งในเวลากลางวันและกลางคืน และไม่ควรเดินทางออกนอกพ้ืนที่ภายใน
ระยะ 1 สัปดาห์ 

3.ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ไปมาหาสู่ อาจมีโอกาสติดเชื้อควรเฝ้าระวังตนเอง 2 สัปดาห์ 
4.ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้าไปในสวนยางพาราหรือสวนผลไม้ ควรป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด โดยสวม

เสื้อผ้าแขนยาวขายาวให้มิดชิด ทายากันยุง เป็นต้น 
5.นอนในมุ้ง หรือห้องที่กรุด้วยมุ้งลวด จุดยากันยุง แม้ในเวลากลางวัน 
6.ประชาชนทุกครัวเรือนต้องท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ในบ้านและรอบบ้านของตน ทุก 7 

วัน โดยเฉพาะภาชนะท่ีไม่ได้ใช้รอบๆ บ้านไปจนถึงในสวนยางพารา สวนผลไม้ เช่น ยางรถยนต์ ภาชนะที่มี น้ า
ขัง ได้แก่ ถ้วยรองน้ ายางพารา  กะลามะพร้าว กาบใบไม้ เป็นต้น 

7.ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
 
สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศไทย ปี 2558 

สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปี 2558 พบผู้ป่วย 25 ราย จาก 9 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.04 
ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.50 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียง
ตามล าดับ คือ 15-24 ปี (16.00 %) 35-44 ปี (16.00 %) 55-64 ปี (16.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.0 
พม่าร้อยละ 4.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 32.0 นักเรียนร้อยละ 20.0 ไม่ทราบอาชีพ/ใน ปกครองร้อยละ 
20.0  
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จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ชุมพร (1.00 ต่อแสนประชากร) พัทลุง 
(0.77 ต่อแสนประชากร) นราธิวาส (0.65 ต่อแสนประชากร) สุราษฎร์ธานี (0.29 ต่อแสนประชากร) 
ฉะเชิงเทรา (0.29 ต่อแสนประชากร)  

ภาคท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 0.22 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.02 ต่อแสนประชากร  

 ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (2 ราย), 15-24 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (1 ราย) 

 ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (4 ราย), 45-54 ปี 

 
จ านวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายแยกรายภาครายสัปดาห์ ปี 2558 
 
สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศไทย ปี 2559 

สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 20 เมษายน 2559 พบผู้ป่วย 11 ราย 
จาก 4 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.02 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 
10.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามล าดับ คือ 35-44 ปี (36.36 %) 55-64 ปี (27.27 %) 45-54 ปี 
(18.18 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 27.3 ค้าขายร้อยละ 27.3 อ่ืนๆร้อย
ละ 18.2 

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ นครศรีธรรมราช (0.39 ต่อแสน
ประชากร) ระยอง (0.29 ต่อแสนประชากร) สุราษฎร์ธานี (0.19 ต่อแสนประชากร) พัทลุง (0.19 ต่อแสน
ประชากร) 

ภาคท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 0.10 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.01 ต่อแสนประชากร  
ประชากรตามล าดับ 

 ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (2 ราย), 

 ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (3 ราย), 45-54 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย) 
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จ านวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายแยกรายภาครายสัปดาห์ ปี 2559  
(วันที่ 1 มกราคม 2559 - 20 เมษายน 2559) 
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โรคลิชมาเนีย (Leismaniasis) 
 

 
 

ไม่นานมานี้เราก็อาจจะได้ยินชื่อ "โรคลิชมาเนีย" หรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "โรคลิชมานิเอซิส" 
(Leishmaniasis)  จากข่าวลือที่บอกว่าพบผู้ป่วยกว่า 20 คนในจังหวัดเชียงใหม่ แต่สุดท้ายคณะแพทย์ก็แถลง
ยืนยันว่าไม่พบผู้ป่วยอย่างที่เป็นข่าว ถึงกระนั้นเนื่องจากท่ีผ่านมาก็เคยพบผู้ป่วยโรคนี้อยู่ประปรายในทุกปี เรา
ก็ควรรู้จักโรคลิชมาเนียกันไว้บ้าง เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุของโรค และปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการเป็นกลุ่ม
เสี่ยง  
 
 
โรคลิชมาเนียคืออะไร ไขข้อข้องใจให้กระจ่าง 

 โรคลิชมาเนีย หรือ โรคลิชมานิเอซิส (Leishmaniasis)  เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากโปรโตซัวลิชมาเนีย 
(Leishmania) เป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสุนัขวัว แมว สู่คนได้โดยมีพาหะเป็นริ้น
ฝอยทราย (Sand fly) สามารถติดต่อได้จากการถูกริ้นฝอยทรายที่มีเชื้อกัดโดยโปรโตซัวลิชมาเนีย 
(Leishmania) ที่สามารถท าให้เกิดโรคในคนนั้นมีถึง 20 สายพันธุ์ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะระบาดในประเทศ
แถบยุโรปตอนใต้บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น อิตาลี กรีซ สเปน ประเทศแถบเอเชียกลาง เช่น อินเดีย 
บังกลาเทศทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาใต้ 
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อาการของโรคลิชมาเนีย 
       
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

หลังจากถูกตัวริ้นฝอยทรายที่มีเชื้อกัดแล้ว เชื้อจะมีระยะเวลาในการฟักตัวตั้งแต่ 2 - 3 วัน หรืออาจจะ
กินเวลายาวนานไปเป็นปีก็มี แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลานานกว่าส าแดงอาการ ซึ่งโรคนี้หากผู้ป่วยติดเชื้อก็อาจจะ
หายเองได้ แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธุ์ ปัจจัยทางพันธุกรรม และภูมิต้านทานในร่างกายของแต่ละคน 
ซ่ึงหลังจากเชื้อฟักตัวแล้วจะแบ่งอาการออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  

1. อาการที่ผิวหนัง  (Cutaneous Leishmaniasisหรือ CL) อาการที่ผิวหนังเริ่มแรกจะมีตุ่มนูนพองใส
และแดงทั่วตัว เมื่อกลายเป็นแผลก็อาจจะเป็นแผลเปียกหรือแผลแห้งก็ได้ ขอบแผลนูน นอกจากนี้แผลยัง
สามารถลุกลามจากแผลเล็ก ๆ หลาย ๆ แผลกลายเป็นแผลใหญ่ได้  

2. อาการท่ีเยื่อบุบริเวณปาก และจมูก (MucocutaneousLeishmaniasisหรือ MCL) อาการที่เยื่อบุนี้
จะท าให้เกิดแผลตามใบหน้า โพรงจมูก ปาก รวมทั้งล าคอ โดยแผลอาจจะท าให้รูปหน้าผิดไปจากเดิม รวมทั้งมี
อาการไข้ ซีด อ่อนเพลีย น้ าหนักลด หากปล่อยทิ้งไว้จนอาการรุนแรงและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็สามารถ
ท าให้เสียชีวิตได้  

3. อาการท่ีอวัยวะภายใน (Visceral Leishmaniasisหรือ VL) อาการนี้ปัจจุบันมักจะเรียกว่า คาลา-
อซาร์ (Kala - azar)เป็นอาการที่เกิดข้ึนกับอวัยวะภายใน โดยอาการส าคัญของโลกนี้ที่องค์การอนามัยโลก
(WHO) ได้นิยามไว้ก็คือ มีอาการไข้เรื้อรังติดต่อกันมากกว่า 10 วัน ซีด ม้ามโต ตับโต ซึ่งหากได้รับการรักษาจน
หายแล้วผู้ป่วยอาจจะมีอาการทางผิวหนังหลงเหลือได้แก่ ตุ่มนูน ปื้น หรือด่างดวง บางรายอาจจะมีหลาย
ลักษณะผสมกัน 
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กลุ่มเสี่ยงของโรคลิชมาเนียคือใครกันบ้าง 
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้คือกลุ่มคนที่ต้องเดินทางไปท างานในประเทศแถบที่มีการระบาดในของ

โรคลิชมาเนีย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนในวัยท างานตั้งแต่ 15 - 65 ปี ซึ่งมีอาชีพท าสวนยางพารา สวน
ผลไม้ หรือต้องเข้าป่าเพ่ือล่าสัตว์ หาของป่า เป็นต้น หรือจะเป็นผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้ป่า หรือในป่าในภาคใต้
และภาคเหนือ ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ขณะที่การเลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น สุนัข แมว วัว ควาย ก็อาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงได้เพราะริ้นฝอยทรายอาจจะน าเชื้อจากสัตว์เหล่านั้นมาสู่คนอาศัยอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงได้ ทั้งนี้ผู้ที่มี
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ ที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ก็มี โ อกาสจะติดโรคลิชมาเนียได้กว่าคนปกติทั่ ว ไป 
 
วิธีการรักษาโรคลิชมาเนีย 

การรักษาโรคลิชมาเนียแบ่งออกเป็น3 วิธีได้แก่ การรักษาด้วยการใช้ยาทาภายนอก การรับประทานยา 

หรือแม้แต่การรักษาด้วยการฉีดยา ซึ่งการรักษาด้วยยาฉีดนั้นจะใช้รักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และ

ต้องอยู่ภายในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยยาที่ใช้ในการรักษา ได้แก่ เพนทาวาเลนซ์ แอนติโมเนียล 

(PentavalentAntimonials), เพนทามิดีน (Pentamidine), พาโรโมมัยซินซัลเฟต (Paromomycin Sulfate), 

มิเลทโฟซีน (Miletefosine), คีโทโคนาโซล (Ketoconazole) โดยยาเหล่านี้ที่ใช้ในการรักษามีผลข้างเคียงที่

รุนแรงจึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ในขณะที่ใช้ยาเหล่านี้รักษา 

 

ป้องกันโรคลิชมาเนีย 

การป้องกันโรคลิชมาเนียนอกจากจะป้องกันด้วยตนเองแล้ว การร่วมมือกันในชุมชนก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ 

เพราะหากในชุมชนที่อาศัยมีการก าจัดและป้องกันไม่ให้เกิดพาหะในการเกิดโรคได้ก็จะช่วยการติดเชื้อลงได้โดย

วิธีการป้องกันมีดังนี้ 

1. ก าจัดต้นตอแหล่งก าเนิดพาหะอย่างริ้นฝอยทรายด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และ

ในชุมชมให้สะอาดและเป็นระเบียบมากข้ึน เพ่ือไม่ให้ริ้นฝอยทรายมีแหล่งในการเพาะพันธุ์ 

2. หลีกเลี่ยงการน าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไว้ใกล้ตัวบ้าน แต่ถ้าหากจ าเป็นต้องเลี้ยงใกล้บ้านจริง ๆ ควรให้

สัตว์อยู่ในมุ้งที่ชุบสารเคมีป้องกันริ้นฝอยทราย หรือน าปลอกคอชุบสารเคมีชนิดเดียวกันแล้วน าไปใส่ให้สัตว์

เลี้ยงก็สามารถช่วยป้องกันสัตว์ถูกริ้นฝอยทรายกัดได้เช่นกัน 

3. แต่งตัวให้มิดชิดและรัดกุมในขณะที่ต้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีริ้นฝอยทรายอาศัยอยู่ และควรทายากันยุง

ในบริเวณผิวหนังที่อยู่นอกร่มผ้าเพื่อป้องกันริ้นฝอยทรายกัด 

4. เวลานอนควรนอนกางมุ้งท่ีชุบสารเคมีป้องกันแมลง ซึ่งจะช่วยป้องกันยุงและตัวริ้นฝอยทรายได้ 

5. ในกลุ่มคนที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคลิชมาเนีย หากพบว่าโดนริ้นฝอยทราย

กันบ่อย ๆ ควรไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย และป้องกันไม่ใช่เชื้อดังกล่าวแพร่กระจายไปยังผู้อ่ืนต่อไป 
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สถานการณ์โรคลิชมาเนีย 

           กรมควบคุมโรคได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากส านักข่าวต่างประเทศ พบรายงานว่ามีการเกิดการ

ระบาดของโรคนี้ในประเทศซีเรียมาตั้งแต่ปี 2555 และในต้นปี 2556 พบผู้ป่วยประมาณ 41,000 ราย ซึ่ง

เหตุการณ์ในครั้งนี้ที่พบผู้ป่วยจ านวนมาก เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศท าให้ยากต่อการป้องกัน

ควบคุมโรค หรือการรับความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก 

          สถานการณ์โรคลิชมาเนียในประเทศไทย พบผู้ป่วยประปราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503-2558 โดยพบ

ผู้ป่วยจ านวนทั้งสิ้น 66 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคลิชมาเนียส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้ที่มีเชื้อ HIV ร่วมด้วย โดยในปี 

2558 มีรายงานพบผู้ป่วย 2 ราย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย 

  

ผลการด าเนินงานการส ารวจริ้นฝอยทรายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 27-29  เมษายน  2559  ที่ศูนย์พิทักษ์ป่าที่ 5 สะพุงเหนือ  หมู่ที่ 8 ต.หนองแวง  อ.หนองบัวแดง     

จ.ชัยภูม ิ

ว/ด/ป แหล่งจับ 
จ านวน 

ชนิด 
รวม 

(ตัว) ตัวผู้ ตัวเมีย รวม 

27 เมษายน 

2559 

1.กอไผ่มีใบไม้ทับถม - - 0 - 0 

2.กอไผ่มีใบไม่ทับถม มีซอกหิน - - 0 - 0 

3.ใต้ต้นไม้มีใบไม้ทับถม 6 9 15 

S.gammae 

S.barraudi 

S.brevicaulis 

p.argentipes 

3 

4 

1 

1 

4.ใต้ต้นไม้มีใบไม้ทับถม - - 0 - 0 

28  เมษายน  

2559 

1.ใต้ต้นไม้มีใบไม้ทับถม - 1 1 S.indica 1 

2.ใต้ต้นไม้มีใบไม้ทับถม ติดกับซอก

หิน 

- 6 6 S.barraudi 

เสีย 

3 

3 

3.กอไผ่มีใบไม้ทับถม 1 1 2 S.inyengari 1 

4.ใต้ต้นไม้มีใบไม้ทับถม 1 - 1  0 

 



46 
 

สรุปผล  จากการส ารวจพบจ านวนริ้นฝอยทรายทั้งหมด 25  ตัว  เป็นตัวผู้จ านวน 8 ตัว  ตัวเมียจ านวน 17  ตัว  

ผลการวิจัยพบริ้นฝอยทรายดังนี้ 

1. Sergentomyia  gammae  จ านวน  3 ตัว 

2. Sergentomyia  barraudi  จ านวน  7 ตัว 

3. Sergentomyia  bevicaulis  จ านวน  1 ตัว 

4. Sergentomyia  indica  จ านวน  1 ตัว 

5. Sergentomyia  inyengari  จ านวน  1 ตัว 

6. Phlebtomus  argentipes  จ านวน  1 ตัว 

เสีย  จ านวน  3  ตัวอย่าง 
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