ไข เ ด็ ง กี ่ แ ละไข เ ลื อ ดออกเด็ ง กี ่ :
คํ า ถามและคํ า ตอบสํ า หรั บ ผู  ร อดชี ว ิ ต จากคลื ่ น สึ น ามิ
ไขเด็งกี่ (dengue) คืออะไร?
ไขเด็งกี่คือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่งในสี่ชนิดซึ่งมีสายพันธุท
 ี่เกี่ยวของกันอยางใกลชด
ิ (DEN-1, DEN-2, DEN-3,
หรือ DEN-4) ไวรัสดังกลาวถายทอดสูค
 นผานการถูกยุงที่ตด
ิ เชื้อกัด ประมาณกันวา ในแตละปมีผูปว ยเปนไขเด็งกี่มากกวา 100
ลานคนทั่วโลก
ไขเลือดออกเด็งกี่ (dengue hemorrhagic fever หรือเรียกยอวา DHF) คืออะไร?
DHF เปนอาการไขเด็งกี่ที่รุนแรงกวา และอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได ถาไมไดรับการวินจ
ิ ฉัยและการรักษาอยางถูกตอง DHF
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทําใหเกิดไขเด็งกี่ หากไดรับการบําบัดรักษาทางการแพทยอยางถูกตอง
อัตราการเสียชีวิตเนื่องจาก DHF ก็อาจอยูทรี่ ะดับนอยกวารอยละ 1
ไขเด็งกี่และไขเลือดออก (DHF) แพรกระจายไดอยางไร?
ไขเด็งกี่ถายทอดสูค
 นเมื่อถูกยุงลาย (Aedes) ที่ตด
ิ เชื้อไวรัสเด็งกี่กัด การติดเชื้อในยุงเกิดขึ้นเมื่อยุงกัดผูทม
ี่ ีเชื้อไวรัสเด็งกี่หรือ DHF
และหลังจากนัน
้ ประมาณหนึ่งสัปดาห ยุงจะสามารถแพรเชื้อไวรัสสูคนปกติไดขณะดูดเลือดจากคนผูนน
ั้ ไขเด็งกี่ไมสามารถติดตอ
ไดโดยตรงจากคนสูค
 น
อาการของโรคนี้เปนอยางไร?
อาการสําคัญของไขเด็งกี่คือ มีไขสูง ปวดศีรษะอยางรุนแรง ปวดหลัง ปวดขอ คลื่นไสและอาเจียน ปวดรอบกระบอกตาและมีผื่นแดง
โดยทั่วไป เด็กเล็กมีอาการไขรุนแรงนอยกวาเด็กโตและผูใหญ
สวนไขเลือดออกเด็งกี่มีลักษณะสําคัญคือ อาการไขจะกินเวลานานตั้งแต 2 ถึง 7 วัน พรอมกับมีอาการและอาการแสดงทั่วไปเกิดขึ้น
คลายกับอาการเจ็บปวยอื่นๆ (ไดแก คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง และปวดศีรษะ) ระยะอาการดังกลาวจะตามดวยอาการเลือดออก มี
แนวโนมทีจ
่ ะเปนแผลถลอกไดงาย หรืออาการเลือดออกตามผิวหนังแบบอื่นๆ เลือดกําเดาไหลหรือเลือดออกตามไรฟน และอาจมี
อาการเลือดตกใน หลอดเลือดขนาดเล็กทีส
่ ุด (หลอดเลือดฝอย) มีลักษณะซึมผานไดงายมาก (“รั่ว”) ทําใหน้ําเลือดซึมออกจาก
หลอดเลือดได อันอาจนําไปสูอ
 าการระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลวและอาการช็อก ตามดวยการเสียชีวต
ิ ถาไมบําบัดอาการระบบ
ไหลเวียนโลหิตลมเหลวใหทน
ั ทวงที
ไขเด็งกี่สามารถรักษาไดอยางไร?
ไมมียาเฉพาะโรคชนิดใดทีส
่ ามารถใชบําบัดการติดเชื้อเด็งกี่ได ผูท
 ี่คด
ิ วาตนเปนไขเด็งกี่ควรทานยาบรรเทาปวดที่ประกอบดวยตัวยา
อะเซตามิโนเฟน (acetaminophen) และหลีกเลี่ยงการใชยาทีม
่ ีแอสไพริน (aspirin) เปนสวนประกอบ นอกจากนี้ ผูป
 วยยังควรพัก
ดื่มน้ํามากๆ และปรึกษาแพทย
มีวิธีใดบางที่ใชบําบัดไขเลือดออกเด็งกี่ (DHF) ไดอยางไดผล?
เชนเดียวกับไขเด็งกี่ ขณะนี้ยังไมมียาใดทีใ่ ชบําบัด DHF โดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม ถาวินิจฉัยพบแตเนิน
่ ๆวา ผูปวยมีอาการของโรคนี้
เราก็สามารถบําบัดอาการอยางไดผลดวยการชดเชยน้ําใหรางกายของผูปวย การเขารับการรักษาในโรงพยาบาลมักเปนสิ่งจําเปน
ี่ งสัยวาผูปวยมีอาการ DHF สามารถติดตอแผนกไขเด็งกี่ (Dengue
ทั้งนี้เพื่อใหสามารถดูแลผูปวยที่เปน DHF ไดอยางถูกตอง แพทยทส
Branch) ที่ CDC เพื่อขอรับคําแนะนําเพิ่มเติมได
การระบาดของไขเด็งกี่เกิดไดในที่ใดบาง?
สวนใหญ การระบาดของไขเด็งกี่เกิดขึ้นในบริเวณที่มียุงลายบาน (Aedes aegypti) หรือบางครั้งยุงลายสวน (Aedes albopictus)
อาศัยอยู รวมทัง้ บริเวณในเมืองของประเทศเขตรอนสวนใหญทั่วโลก นักทองเที่ยวอาจเปนผูนําเชื้อไวรัสเด็งกี่เขาสูพื้นทีต
่ างๆได
ถานักทองเทีย
่ วนั้นเกิดการติดเชื้อขณะเดินทางผานบริเวณตางๆ ในเขตรอนที่มีไขเด็งกี่อยูท
 ั่วไป
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ไขเด็งกี:่ คําถามและคําตอบสําหรับผูรอดชีวิตจากคลืน
่ สึนามิ
(ตอจากหนากอน)
ทําอยางไรจึงจะสามารถลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ได?
ขณะนี้ยังไมมีวค
ั ซีนสําหรับปองกันไขเด็งกี่ มาตรการปองกันที่ดท
ี ส
ี่ ุดสําหรับผูอาศัยอยูในบริเวณที่มียุงลายบานชุกชุมคือ
การกําจัดสถานที่ทย
ี่ ุงวางไข ซึง่ สวนใหญคือภาชนะที่เก็บกักน้ําหรือแหลงน้าํ ขัง
ภาชนะใดก็ตามทีส
่ ามารถเก็บกักน้ําฝนไดหรือใชเปนที่เก็บน้าํ (เชน ภาชนะพลาสติก ถังบรรจุขนาด 55 แกลลอน ถังน้ําแบบหิ้ว
หรือยางรถยนตที่ใชแลว) ควรมีฝาปดหรือกําจัดทิ้งอยางเหมาะสม สวนภาชนะใสนา้ํ สําหรับสัตวเลีย
้ งและสัตวตางๆ หรือแจกัน
ใสดอกไมสดนัน
้ ควรเทน้ําทิ้งและขัดทําความสะอาดอยางนอยสัปดาหละครัง้ วิธีนี้จะชวยกําจัดไขยุงและตัวออน ตลอดจนลด
 ี่อาศัยอยูในบริเวณที่มีไขเด็งกี่นั้น
จํานวนยุงที่อยูใ นบริเวณเหลานี้ได สําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปในพื้นที่ซึ่งมีไขเด็งกี่ รวมทั้งผูท
ความเสีย
่ งตอการถูกยุงกัดเมื่ออยูในอาคารบานเรือนจะลดลงถาใชเครื่องปรับอากาศหรือใชบานหนาตางและประตูที่ตด
ิ มุงลวด
การใชสารไลยงุ ที่ประกอบดวยสารออกฤทธิ์ DEET ตั้งแต 20% ถึง 30% อยางเหมาะสม โดยทาบนผิวหนังนอกรมผาและ
บนเสื้อผาที่สวมใส จะชวยลดความเสีย
่ งตอการถูกยุงกัดได การเสี่ยงตอการติดเชื้อเด็งกี่สาํ หรับนักทองเที่ยวระหวางประเทศมีไมสูงนัก
ยกเวนในพื้นทีซ
่ ึ่งกําลังเกิดการระบาดของโรคนี้อยู

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.bt.cdc.gov/disasters/tsunamis หรือโทรติดตอสายฮอตไลนบริการสาธารณะของ CDC ที่
888-246-2675 (ภาษาอังกฤษ), 888-246-2857 (ภาษาสเปน) หรือ 866-874-2646 (TTY)
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