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กรมควบคุมโรคเตือน ฝนตกเกิดน้ําทวมขังใหระวังโรคฉี่หนูหลังปนี้พบ
ผูปวยแลวเกือบ 1 พันราย เกินครึ่งเปนเกษตรกร 
             ชวงนี ้ม ีฝนตกหนัก  ในหลายพื ้นที ่ ทําใหเกิดน้ําทวมขังตาม
บริเวณตางๆ โรคที่ควรเฝาระวังเปนอยางมากคือโรคเลปโต สไปโรสิส 
หรือโรคฉี่หนู ซึ่งมักจะระบาดหนาฝน โดยเฉพาะอยางยิ ่งผู ทําอาชีพ
เกษตรกร ที่ตองเดินลุยน้ําในแปลงนาที่มักจะมีน้ําขังเฉอะแฉะ ทําให
เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคสูง จากขอมูลเฝาระวังโรค สํานักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-22 สิงหาคม 2558 พบผูปวยโรค
ฉี่หนูทั่วประเทศ จํานวน 945 ราย ในพื้นที่ 62 จังหวัด มีผูเสียชีวิต 18 
ราย กลุมอายุท่ีพบมากที่สุด คืออายุ 45-54 ป รองลงมาอายุ 35-44 ป และ
อายุ 55-64 ป ตามลําดับ ซึ่งผูปวยสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตร 
57.5% รองลงมาเปนอาชีพรับจาง 19.3% สวนจังหวัดที่มีอัตราปวยตอ
ประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดระนอง ศรีสะเกษ 
กาฬสินธุ เลย และนครศรีธรรมราช โดยภาคที่มี อัตราปวยสูงสุด คือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต 
 
             โรคฉี่หนู เปนโรคติดตอจากสัตวสูคนที่พบไดทั่วโลก ขณะนี้
พบไดทุกภาคของประเทศไทย ถือเปนโรคประจําถิ่น นอกจากหนูที่เปน
ตัวการหลักในการแพรเชื ้อโรค  นี ้แลว  เชื ้อโรคนี ้อาจพบปนอยู ใน
ปสสาวะของสัตวเลี ้ยงลูกดวยนม  เชน สุนัข แมว  โค แพะ แกะ ได
เชนกัน แตพบไดนอยกวาหนู โดยเชื้อสามารถเขาสูรางกายโดยไชเขา
ทางผิวหนังตามรอยแผล  รอยขีดขวน  เยื ่อบุของตา  จมูก  ปาก  หรือ
ผิวหนังปกติที่แชน้ําเปนเวลานาน   และอาจติดเชื้อโดยตรงจากการ
สัมผัสเชื้อและกินอาหารหรือน้ําท่ีมีเชื้อโรคปนเปอนอยู 
 

แนวทางการดําเนินงาน 
      ไดเผยแพรขาว 
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ    
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 

 



           การปองกันและ เฝาระวังโรค เพื่อลดการเสียชีวิตใหไดมากที่สุด 
โดย คําแนะนําในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคฉี่หนู ดังนี้ 
          1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ําย่ําโคลนในที่ช้ืนแฉะ เนื่องจากหากมีเชื้อ
ฉี่หนูอยู ปริมาณเชื้อจะมีความเขมขนมาก  และมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง   
           2.ผูที่ตองทํางานที่เสี่ยงตอโรค เชน เกษตรกรที่ตองเดินลุยน้ําใน
ทุงนา ขอใหใหสวมถุงมือยาง ใสรองเทาบูท ปองกันการเกิดบาดแผลที่
เทาหรือท่ีขา  
           3.หมั่นลางมือบอยๆ อาบน้ําชําระรางกายหลังจากเสร็จภารกิจ
ทํางาน  
           4.กําจัดขยะในบานเร ือน ที ่ทํางานใหสะอาด  โดยเฉพาะเศษ
อาหารเพื่อไมใหเปนแหลงอาหาร ของหนู            
          "หากทานใดมีอาการไข ปวดเมื่อยกลามเนื้อ โดยเฉพาะนอง ปวด
กระบอกตา มีเลือดออกใตเยื่อบุตาขาว หลังจากการลุยน้ําในทุงนาหรือ
น้ําทวมขัง ขอใหสงสัยไวกอนวาอาจเปนโรคฉี่หนู ใหรีบไปพบแพทย
โดยดวน เนื่องจากโรคนี้มียารักษาใหหายขาดได  แตไมควรซื้อยากิน
เอง  เพราะจากการติดตามประวัติในกลุ มผู เสียชีวิตพบวา สวนใหญ 
มักจะหาซื ้อยากินเอง  โดยเฉพาะยาแกที ่ม ีฤทธิ ์ แกปวดและลดไข
ดวย  เพราะเขาใจวาเปนไขทั่วไปซึ่งเกิดจากการทํางานหนัก  จึงทําให
ผูปวยมีอาการรุนแรงขึ้น ทําใหเสียชีวิตได ประชาชนสามารถสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีสายดวนกรมควบคุมโรค โทร 1422" 
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นพ.โสภณ เมฆธน แนะเคล็ดลับปองกันไขเลือดออก อยาใหยุงกัด 
อยาใหยุงเกิด ประเมินกอนเกิดการระบาด 
          โรคไขเลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมี 3 สายพันธุ หรือ
เรียกวาเปนชนิด 1, 2, 3 การติดตอของไขเลือดออกนั้นมีพาหะนําโรคก็
คือ ยุงลาย ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูในบานคน ชอบวางไขในน้ําที่สะอาด 
ออกหากินในเวลากลางวัน จึงทําใหเกิดการระบาดในบริเวณบานหรือ
ชุมชนใกลเคียง การสันนิษฐานวาเปนไขเลือดออกทําไดโดยสังเกตเมื่อมี
อาการปวย ไขขึ้นสูง ปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน ตัวแดง มีผื่นแดง หรือ
เลือดกําเดาไหล สาเหตุมาจากการที่เชื้อไวรัสมีปฏิกิริยาทําใหเกิดเกล็ด
เลือดต่ํา ซึ่งกลุ มเสี ่ยงที่จะเกิดไขเลือดออกมากที ่สุดคือเด็กนักเรียน 
            สถานการณโรคไขเลือดออกตั้งแตป พ.ศ.2555 พบผูปวยเปน
ไขเลือดออกประมาณ 75,000 คน ตอมาในป พ.ศ.2556 มีจํานวนผูปวย
เปนไขเลือดออกเพิ่มขึ้นเปน 150,000 คน แตป พ.ศ.2557 พบผูปวย
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ไขเลือดออกลดลงเหลือเพียง 40,000 คน ซึ่งดูจากสถิติจะเห็นไดวาผูปวย
ไขเลือดออกมีจํานวนเพิ่มขึ้นและลดลงปเวนปโดยในป พ.ศ.2558 นี้ 
คาดการณวาจะมีผูเปนโรคไขเลือดออกเพิ่มสูงขึ้นถึง 80,000 คน เมื่อ
เทียบกับสถิติที่ผานมา จากการสํารวจจํานวนผูปวยเปนไขเลือดออก
ตั้งแตเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 พบผูปวยเปน
ไขเล ือดออก  จํานวน55,000 คน  เส ียช ีว ิตไป  42 คน 
          ขอสังเกตงายๆ ของโรคไขเลือดออก คือ 1.การสํารวจพื้นที่ใน
ชุมชนวามีใครปวยเปนไขเลือดออกหรือไม หากมีใหสันนิษฐานวา
อาจจะเปนไขเลือดออก ใหรีบไปพบแพทยทันที 2.โรคไขเลือดออกจะมี
ไขขึ้นสูง เมื่อรับประทานยาลดไขก็อาจทําใหไขลดลงเล็กนอยแตอีกไม
นานไขก็จะกลับมาขึ้นสูงอีกครั้ง ไมมีอาการไอ หรือมีน้ํามูกแตอยางใด 
แตที่นากลัวหลังจากนั้น 3-4 วัน จะเขาสูระยะที่ 2 คือการช็อก มีอาการ
ซึม มือเทาเย็น ระยะฟกตัวของโรคไขเลือดออกมีอยูประมาณ 5-7 วัน 
การเขารับการรักษาที่ชาเกินไป อาจสงผลใหเลือดไมสามารถไปเลี้ยง
อวัยวะตางๆ ได ซึ่งอวัยวะตางๆ ก็จะเกิดการสูญเสียหรือถูกทําลาย เชน 
ตับ ไต ทําใหเกิดการเสียชีวิตได 
 
          วิธีการปองกันโรคไขเลือดออก คือ "ไมใหยุงกัด ไมใหยุงเกิด"
เนื่องจากยุงเปนตัวพาหะนําเชื้อโรคมาสูคน ซึ่งยุงที่ไปกัดผูปวยที่มีเชื้อ
ไขเลือดออกนั้น ทําใหเชื ้ออยู ในตัวยุง ขณะที่ยุงวางไขก็อาจเปนการ
ขยายเชื้อเปนวงกวางได ขณะที่ยุงมีเชื้อไขเลือดออกแลวไปกัดคนปกติ ก็
ทําใหเกิดการปวยเปนไขเลือดออกได ถาเราปองกันไมใหยุงกัดไดก็จะ
ปองกันการติดเชื้อไขเลือดออกได โดยการทายากันยุงอยูในพื้นที่ที่ยุงไม
สามารถเขามากัดเราได นอนกางมุ ง  จัดเก็บสิ ่งของในบานใหเปน
ระเบียบเพื่อปองกันยุง 
        
          สําหรับการรักษาดวยยาฆาเชื้อไวรัสไขเลือดออกในขณะนี้ยังไมมี 
ปจจุบันทําการรักษาตามอาการ ถามีไขขึ้นสูงก็ใหยาลดไขในกลุมซึ่งไม
เปนอันตราย เพราะวาในกลุมแอสไพริน (aspirin)กับกลุมพวกลดการ
อักเสบ ยาไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) เปนยาที่เปนอันตราย หามใช ใหใช
เฉพาะกลุมยาพาราเซตามอล(paracetamol) ในปริมาณที่ไมมากเกินไป 
หากมากเกินไปจะทําใหเปนพิษตอตับ ทําใหเกิดปญหาได นอกจากนี้
ควรมีการใหน้ําเกลือเพื่อประคับประคองไมใหเกิดการขาดน้ํา ลดอาการ
ช็อก ทั้งนี้ควรดูแลรักษาภายใตผูเชี่ยวชาญเทานั้น และควรพบแพทยให



เร็วท่ีสุด 
 
          ซึ่งการควบคุมโรคไขเลือดออกที่ดีที่สุด คือ ประชาชนตองรับรู
และสามารถจัดการดวยตนเองในการปองกันยุงกัด กําจัดแหลงกําเนิดยุง 
โดยไมตองรอองคกรสวนทองถิ่นเขามาชวยเหลือ ซึ่งอาจจะทําใหชา
เกินไปในการปองกันการแพรเชื้อของยุง โดยแหลงกําเนิดยุงสวนใหญ
คือ โองเก็บน้ํา น้ําหลอขาตูกับขาว แจกันที่ไหวพระแจกันพลูดาง แองน้าํ
ร อบบ าน  ทั ้งหมดนี ้เ ป นแหล ง เพ าะพ ันธุ ย ุง อ ย า งด ีเ ล ยท ีเ ด ีย ว 
 
           "ไขเลือดออกมีปจจัยที่สําคัญคือยุงเปนพาหะนําโรคที่มากัดเรา
แลวแพรเชื้อโรค เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะตองปองกันอยาใหยุงกัดดวย
การยาทากันยุงหรือนอนในมุงใหหางไกลจากยุง และอยาใหยุงเกิดโดย
การเก็บน้ําใหดี เก็บบานเก็บผาที่สกปรกรกรุงรังที่เปนแหลงที่ยุงเกาะ 
เก็บรอบๆ บานใหสะอาดอยาใหมีขยะ ถือเปนหลักงายๆ ท่ีสามารถทาํได 
แตสวนใหญพี่นองประชาชนยังไมคอยตระหนัก ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเรื่องท่ี
ประชาชนตองดําเนินการเองจริงๆ เพื่อตัวทาน ลูกหลานของทาน และ
คนที่ทานรักเพื่อใหหางไกลจากโรคไขเลือดออกในชวงเดือนสิงหาคม
และกันยายนนี้ 

 
 
 
 
 
 


