
ได้เวลาจดัการโรคไข้เลอืดออกในช่วง Golden Period 

 

อภิรัตน์  โสก าปัง  สคร.5  นครราชสีมา 
 

  เขา้ไตรมาส 2 จะยา่งเขา้ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2553 แลว้  ช่วงน้ี เป็นช่วงท่ีครูบา
อาจารยท่์านพร ่ าบอกพวกเรามานานไวว้า่เป็น Golden Period ท่ีจะจดัการกบัโรคไขเ้ลือดอก ไดดี้ท่ีสุด 
เพราะวา่ช่วงหนา้แลง้ แหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายงุลายก็นอ้ยลง  จ านวนยงุลายตวัเตม็วยัก็ลดลงเพราะอุณหภูมิ 
ความช้ืนยงัไม่เหมาะสม  เช้ือเดงก่ีไวรัส ท่ีอยูใ่นวงจรระหวา่งคน กบัยงุก็ลดลง   ถา้หากมีการจดัการไดดี้ในช่วงน้ี 
โอกาสท่ีจะมีการการบาดท่ีมาอยา่งรวดเร็วหรือไม่คาดคิด รวมทั้งการระบาดใหญ่ๆ ก็จะลดลงลงไปในฤดูฝน  (ถา้
ท าได)้  

         จากสถานการณ์ในช่วง 5-6 ปีท่ีผา่นมา  พบวา่ปรากฏการณ์ในเร่ืองรูปแบบของการเกิดโรค     
 ( Pattern of dengue ) ท่ีเคยท านายไดค้่อนขอ้งแม่นย  า เช่น เกิดปีเวน้ปี หรือ 2ปีเวน้ 2 ปี  ไดเ้ปล่ียนไป ดงักร๊าฟแสดง
อตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ีสาธารณสุขเขต 14  และลกัษณะของการเกิดโรคในฤดูหนาวต่อฤดูแลง้ก็

เปล่ียนไปจากการพบจ านวนผูป่้วย
เลก็นอ้ยหรือไม่พบเลยในช่วงปลายปีต่อ
ตน้ปี กลายมาเป็นพบผูป่้วยมากข้ึนและ
เป็นกลุ่มกอ้นก็มี   

ท าไมถึงเป็นอยา่งน้ี 

ก็พอจะวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

   

 

 

 

 

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมและยุงลาย  อนัเน่ืองมาจากภาวะโรคร้อน ฝนท่ีตกไม่เป็นฤดูกาล   ส่งผลกระทบ
ต่อการขาดแคลนน ้ า  ท าใหป้ระชาชน หาภาชนะมาเก็บน ้ ามากข้ึน   ประเทศเขตหนาวกลายเป็นเขตอบอุ่น ข้ึน เช่น 
ภูฏาน พบผูป่้วยรายแรกในปี 2547 และในปี 2548  มีรายงานพบผูป่้วยท่ีเนปาล  ทั้งท่ีไม่เคยมีรายงานโรค
ไขเ้ลือดออกมาก่อน  (1)   และในประเทศไทยท่ีไม่เคยพบไขเ้ลือดออกในภูเขาสูง ก็พบการระบาดใหญ่เกิดข้ึน ท่ี
หมู่บา้นชาวเขาเผา่อาข่า บา้นซาเจ๊าะ ต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย  เป็นตน้  ซ่ึงสภาพอากาศท่ีอุ่นข้ึน 
ท าใหว้งจรชีวติของยงุพฒันาการฟักตวัเร็วข้ึน อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจากภาวะโลกร้อนยงัท าใหลู้กน ้ ากลายเป็นยงุเร็ว
ข้ึน จากเดิมท่ีใชเ้วลาฟักตวั 7 วนั ก็ลดเหลือเพียงแค่ 5 วนั เท่านั้น (2)   จึงอาจกล่าวไดว้า่ภาวะโรคร้อนส่งผลใหเ้กิด
สภาพเหมาะสมกบัการแพร่พนัธ์ุของยงุลายไดดี้ข้ึนนัน่เอง  นอกจากน้ีมีงานวจิยัของ อุรุญากร จนัทร์แสงและ
คณะ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ท่ีตรวจหาการเปล่ียนแปลง (Mutation) ใน
ระดบัยนีส์ ท่ีท าใหย้งุลายเกิดความตา้นทานต่อสารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด ์ ดว้ยวธีิPCR-RFLP ซ่ึงจากการศึกษา
พบวา่ยงุลายจากจงัหวดันนทบุรี มีอตัราการด้ือเป็น 27%  ของยงุลายท่ีน ามาตรวจทั้งหมด ในขณะท่ียงุลายจาก
จงัหวดัฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, จนัทบุรี, ราชบุรี, กระบ่ี, สุราษฎร์ธานี, ตาก, สุโขทยั, ก าแพงเพชร และนครสวรรคมี์  
อตัราการด้ือ 58.5, 59, 30, 60, 26, 36, 30, 16.7, 50 และ 73.3% ตามล าดบั รวมทั้งการ ตรวจดว้ยวธีิน้ียงัพบกลุ่ม
ของยงุลายท่ีสามารถใหก้ าเนิดยงุลายรุ่นต่อๆไปท่ีเป็นยงุลายด้ือยาได ้ เน่ืองจากไดต้รวจพบยนีส์ด้ือแฝงอยูใ่น



ยงุลายกลุ่มนั้น  (3)    ซ่ึงทัว่ประเทศเราก็ใชส้ารกลุ่มไพรีทรอยดเ์ป็นหลกั ถา้มีการด้ือสารเคมีขยายวงกวา้งมากข้ึน จะ
ส่งผลใหเ้กิดการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกไดอ้ยา่งแน่นอน 

ปัจจยัด้านเช้ือเดงกี ่ไวรัส    มีรายงานการศึกษาท่ี
คน้พบองคค์วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกนั คือการศึกษาของ 
ผศ.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร ภาควชิาปรสิตวทิยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พบวา่ ยงุลาย
สามารถถ่ายทอดเช้ือจากรุ่นสู่รุ่น ไม่เฉพาะยงุลายตวั
เมียเท่านั้น ยงุลายตวัผูก็้มีเช้ือไวรัสเดงก่ีและสามารถ
ถ่ายทอดผา่นการผสมพนัธ์ุไดด้ว้ย การศึกษาของ ดร. 
อุษาวดี ถาวระ  และคณะ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
(3)  พบการติดเช้ือ Den-2, Den-3 and Den-4 ทั้งใน

ยงุลาย Ae. aegypti  และ Ae. Albopictus ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย  และท่ีน่าสนใจคือ พบการติดเช้ือ 2 serotype คือ  Den-
2 and Den-3 ในลูกน ้ ายงุลาย Ae. Aegypti   นอกจากน้ียงัพบวา่ มีการติดเช้ือ 2 serotype  (Den-2 and Den-3) ใน
ยงุลายตวัผูแ้ละตวัเมียตวัเดียว ทั้ง  Ae. aegypti  และ Ae. Albopictusซ่ึงก็แสดงวา่ไม่ตอ้งรอใหมี้ผูป่้วยหรือคนน า
เช้ือเขา้มาในหมู่บา้นหรือชุมชนก็สามารถพบไขเ้ลือดออกไดต้ลอดเวลา   ไม่วา่จะเป็นฤดูไหนก็ตาม  นอกจากน้ี
เดงกี ไวรัส ทั้ง 4 ซีโรทยัป์ก็การกระจายไปทัว่เกือบทุกพ้ืนท่ีของประเทศ รวมทั้ งระดบัโลกดว้ย  ดงัภาพ การ
กระจายเดงก่ี ซีโรทยัป์เขตสาธารณสุขท่ี 14 ปี พ.ศ. 2551  
 ปัจจยัด้านคน  โดยเฉพาะผูท่ี้มีความเส่ียง ในทางระบาดวทิยาเนน้ท่ีคนท่ีมีภูมิไวรับ เป็นท่ีทราบกนัดีวา่
เม่ือคนไดรั้บเช้ือคร้ังแรก เป็นซีโรทยัป์ใด ก็จะมี ภูมิคุม้กนัต่อชนิดนั้นตลอดชีวติ ขณะเดียวกนัก็จะสร้างภูมิคุม้กนั
ต่ออีก 3 ชนิด แต่ภูมิท่ีเกิดจะอยูไ่ด ้6-12 เดือน (4)    ดงันั้นโอกาสท่ีจะป่วยเป็นไขเ้ลือดออกจึงพบในเด็กตั้งแต่ 1 – 10 
ปี เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากเป็นระยะท่ีจะมีโอกาสติดเช้ือคร้ังท่ี 2 ท่ีต่างซีโรทยัป์ไดม้าก  แต่ในปัจจุบนัก็จะพบวา่
ในผูใ้หญ่ตั้งแต่ 15 ปี ก็พบในสดัส่วนท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงมกัพบเป็น Dengue Fever ประมาณร้อยละ 53 แต่ในรายท่ี
เป็นไขเ้ลือดออกมกัพบอาการรุนแรงกวา่ในเด็ก  เน่ืองจากการวนิิจฉยัท่ีล่าชา้  เพราะแพทยส่์วนใหญ่ไม่นึกถึงโรค
ไขเ้ลือดออกในผูป่้วยผูใ้หญ่ และผูใ้หญ่ส่วนมากจะไปพบแพทยช์า้ จะไปเม่ือมีอาการมากแลว้ นอกจากน้ีผูใ้หญ่ยงั
มีโรคประจ าตวัมากกวา่ในเด็ก โรคท่ีส าคญัท่ีท าใหโ้รค ไขเ้ลือดออกมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนคือโรคกระเพาะ ส่วน
โรคประจ าตวัท่ีท าใหก้ารรักษายุง่ยากมากข้ึน ไดแ้ก่โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงและโรคหวัใจ (5)  โดยสรุป 
อาจกล่าวไดว้า่ แมไ้ม่ไดอ้อกจากหมู่บา้นไปไหนก็สามารถป่วยได ้เพราะเน่ืองจากยงุมีการถ่ายทอดเช้ือไดเ้องส่วน
หน่ึงตามท่ีมีงานวจิยัท่ีกล่าวมาแลว้ ปัจจุบนัการคมนาคมท่ีสะดวก อาชีพท่ีตอ้งเดินทางเขา้มาท างานหรือเรียน
หนงัสือในเมืองก็เป็นปัจจยัส าคญัในการกระจายเช้ือไดร้วดเร็วมาก 

  ท่ีกล่าวมายดืยาวน้ีก็เพ่ือจะบอกวา่ แนวโนม้ของไขเ้ลือดออกในปี 2553 น้ี น่าจะระบาดมาก
และมีความรุนแรงดว้ย ดงันั้นช่วง Golden Period ท่ีพดูถึงขา้งตน้จึงเป็นช่วงส าคญั เม่ือพิจารณาทั้ง 3 ปัจจยั
แลว้  แมส่้วนใหญ่จะเป็นปัจจยัท่ียากต่อการควบคุม แต่ก็ยงัมีแนวทางท่ีเป็นไปได ้ดงัน้ี    

1. ในช่วงน้ี ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อระบบการตรวจวนิิจฉยัท่ีรวดเร็ว ชดัเจน  ไม่ละเลยในผูป่้วยท่ีมีอาย ุ
15 ปีข้ึนไปดว้ย 

2. ระบบรายงานตอ้งจริงจงั กวา่ฤดูกาลระบาด (ไม่ตอ้งรอฤดูฝน)  รายงานเร็วทนัทีท่ีพบผูป่้วย วนั
เสาร์  อาทิตย ์หรือวนัหยดุเจา้หนา้ท่ีระบาดวทิยาก็ตอ้งใหค้วามส าคญั 



3. ทีม SRRT  ทุกระดบัตอ้งทบทวน เตรียมความพร้อมไดเ้ลย ทั้ง คน รถ เคร่ืองพน่  สารเคมี  มกัพบ
เสมอวา่พบผูป่้วย 1 รายในหนา้แลง้ ส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญันอ้ย แต่ถา้ไม่เอาจริง ท่านจะ
เหน่ือยตลอดทั้งปี  ตอ้งนึกเสมอวา่เวลาพบผูป่้วย 1 ราย นั้นใหนึ้กถึงภูเขาน ้ าแขง็  โดยเฉพาะส่วนท่ี
อยูใ่ตน้ ้ า ความหมายคือ ตอ้งลงใหถึ้งชุมชน ถึงปัญหา   อยา่เพียงแต่บอกให ้ อสม. ไปพน่สารเคมี 
แลว้แลว้ถือวา่เสร็จส้ิน 

4. เนน้คุณภาพการสอบสวน  โดยเฉพาะการหาแหล่งโรคใหค้ลอบคลุม และกลุ่มเส่ียงรวมทั้งปัจจยั
เส่ียง และจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 

5. การควบคุมโรคไม่เนน้การพน่สารเคมีอยา่งเดียว  อยา่ลืมเร่ืองการสร้างความร่วมมือใหมี้การก าจดั
แหล่งเพาะพนัธ์ุและลูกน ้ าอยา่งต่อเน่ืองส าคญักวา่ 

6. การพน่สารเคมีตอ้งค านึงถึงเทคนิคท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะการเตรียมชุมชน ถา้พน่หมอกควนัพยายาม
ปิดอบบา้นใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

7. ท างานเป็นเครือข่าย โดยเฉพาะระดบัต าบล หน่วยงานต่างๆ ตอ้งร่วมมือกบัชุมชนในการป้องกนั
ควบคุมโรค 

8. อยา่ลืมการประชาสมัพนัธ์  ใชส่ื้อให้หลากหลาย  โดยเฉพาะส่ือทอ้งถ่ิน  ประชาสมัพนัธ์ใหต้่อเน่ือง
และเพ่ิมความถ่ีในการประชาสมัพนัธ ์ เพ่ือใหป้ระชาชนไดย้นิบ่อยๆ  ในระดบับุคคลและ
ครอบครัว เนน้พฤติกรรม 4 ป. (ปิด  เปล่ียน ปล่อย ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม)  ระดบัชุมชนเนน้การ
สร้างความตระหนกัและความร่วมมือ 

9. ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งใหค้วามส าคญั และติดตามผลอยา่งจริงจงั 
อ้างองิ 

1. http://www.salweennews.org/index.php?. 
2. http://www.hiso.or.th/hiso/health_event/ghealth_event17.php. 
3. http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/ . 
4. http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/dhf/lab.htm . 
5. แนวทางการวนิิจฉยัและรักษาโรคไขเ้ลือดออกในระดบัโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป  ,แพทย ์
       หญิงศิริเพญ็ กลัป์ยาณรุจ สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บรรณนาธิการ  พิมพค์ร้ังท่ี 1 : 2548    
        พิมพท่ี์ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 
       ******************** 
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