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ส
ภาพอากาศึร�อนชื�นบั�านเมืองเรานั�นมผีลัอย่ัางมากต่อ

การแพร่พันธิุ์ขึ้องยุังลัายั เราจะเห็นไดื�ว่าโรคระบัาดื

ยัอดืฮติชว่งฤดืฝ้ึนที�พบัเจอบัอ่ยัในทกุป ีกค็อื “โรคไขึ้�เลัอืดืออก” เกดิื

จากการต์ิดเชิื�อไว่รัสเดงก่ (Dengue Fever) ปัจจุบัันมีอยั้่ 4 สายั

พนัธิุ ์สามารถ่ตดิืตอ่จากคนส้ค่นไดื�โดืยัมียังุลัายัเพศึเมยีัเป็นพาหะ

นำโรค พบัในวัยัเดื็กมากกว่าวัยัผ้�ใหญ่ ระยัะฟัักตัวขึ้องเชื�ออยั้่ใน

ช่วงเวลัาประมาณ์ 3-14 วันหลัังจากถ่้กยัุงลัายักัดื อาการสำคัญที�

พบั คือ เกิดีไข่�ส้งลอัย่	 (>38	อังศึาเซัลเซัีย่ส)	นาน	3-7	 วัน,	 เบื�อั

อัาห้ารู้,	คลื�นไส�-อัาเจ่ยี่น,	ปวดีท�อัง,	ใบห้น�าแดีง,	เกดิีจ่ดุีเลอืัดีอัอัก

เล็กๆต่ามแข่น-ข่า	และลำต่ัว เป็นต�น 

ในกรณี์ผ้�ป�วยัมีอาการรุนแรง จะมีความดัีนโลหิ้ต่ต่�ำ,	ปลาย่

มือั-ปลาย่เท�าเย่็น,	 พูบเลือัดีอัอักผิดีปกต่ิภาย่ในรู้่างกาย่	 เชี่่น	

อัาเจ่ีย่นเป็นเลือัดี	 ขั่บถ่ิาย่เป็นเลือัดี,	คลำพูบต่ับโต่	กดีเจ่็บอัย่่าง

รู้นุแรู้งบรู้เิวณชี่าย่โครู้งดี�านข่วา,	เกิดีภาวะชี่อ็ัค	จ่นนำไปส้	่การู้เสยี่

ชี่ีวิต่ไดื� อยั่างไรก็ตามอาการเหล่ัานี�ไม่ไดื�เกิดืข้ึ้�นกับัผ้�ป�วยัทุกรายั 

หากไดื�รับัการรักษาอยั่างทันท่วงทีจะช่วยัเพิ�มโอกาสในการรอดื

ชีวิตมากขึ้้�น

จากขึ้�อม้ลัทางวิชาการลั่าสุดืยัังไม่พบัการใช�ยัาต�านเชื�อ

ไวรัสสำหรับัโรคไขึ้�เลัือดืออก แนวทางการรักษาจ้งเป็นไปเพื�อประ

คบััประคองอาการผ้�ป�วยัให�กลับััเขึ้�าส้ภ่าวะปกติ ในผ้�ป�วยัที�มอีาการ

โรคไขึ้�เลัือดืออกไม่รุนแรงจะหายัไดื�เองภายัใน 2-7 วัน วิธิีดื้แลัผ้�

ป�วยัเบัื�องต�นมดีืงันี� 1. รบััประทานยัาลัดืไขึ้�กลัุม่พาราเซึ่ตามอลัตาม

คำสั�งแพทยั์ 2. เช็ดืตัวดื�วยัผ�าชุบัน�ำอุ่นเพื�อลัดืไขึ้� 3. รับัประทาน

อาหารออ่น ๆ  รว่มกบััการจบิัน�ำเกลัอืแร ่เพื�อชดืเชยัการขึ้าดืน�ำ แลัะ 

4.ห�ามรับัประทานยัาลัดืไขึ้� บัรรเทาปวดืกลัุ่ม NSAIDs (ยัา

แอสไพริน Aspirin, ยัาไอบั้โพรเฟัน Ibuprofen) เนื�องจากจะไป

ยัับัยัั�งการแขึ้็งตัวขึ้องเกลั็ดืเลัือดื แลัะทำให�เลัือดืออกภายัใน

ร่างกายัมากขึ้้�น

วิธิีป้องกันโรคไขึ้�เลัือดืออกที�ดืีที�สุดืก็คือ “พยายามอย่าใหุ่้

ยง่ลายกัด” โดืยัปกติแลั�ววงจรชวีติขึ้องยังุลัายัจะอยั้ท่ี�ประมาณ์ 30 

วนั อย่ัางไรก็ตามเมื�อเร็ว ๆ  นี�ขึ้�อมล้ัทางการศ้ึกษาขึ้องมหาวิทยัาลัยัั

ฟัลัอรดิืา สหรฐัอเมริกา ไดื�เปดิืเผยัวา่ ภาวะโลักร�อนสมัพนัธิก์บััการ

เจรญิเตบิัโตขึ้องยังุลัายั อณุ์หภม้ทีิ�เหมาะสมตอ่การขึ้ยัายัพนัธิุข์ึ้อง

ยังุลัายัอยั้ท่ี�ประมาณ์ 32-34 องศึาเซึ่ลัเซึ่ยีัส เมื�ออณุ์หภม้โิลักสง้ขึ้้�น

อีก 0.5 องศึาเซึ่ลัเซึ่ียัส ยัุงลัายัจะสามารถ่อยั้่ไดื�นานขึ้้�นกว่าเดืิมถ่้ง 

45-60 วัน นอกจากนี�งานวิจัยัขึ้องประเทศึฝึรั�งเศึสยัังไดื�สนับัสนุน

ขึ้�อมล้ัดัืงกล่ัาวขึ้�างต�น โดืยัระบุัวา่ ยังุลัายัจะมีชวีติอยั้ไ่ดื�นานถ่ง้ 76 

วัน หากไดื�อยั้่ในสภาพอากาศึที�เหมาะสม (ร�อนชื�น ฝึนตกชุก) 

ประเทศึไทยัขึ้องเรานั�นถ่ือว่าเขึ้�าขึ้่ายัในทุกเกณ์ฑ์์ที�ยัุงชอบั ดืังนั�น

จ้งไม่ใช่เรื�องแปลักที�ยัุงชุกชุมตลัอดืปี แลัะพบัการแพร่ระบัาดืขึ้อง

โรคไขึ้�เลัือดืออกในทุกฤดื้กาลั

แล้ว่เราจะม่วิ่ธิ่ป์้องกันไม่ใหุ่้ย่งลายกัดได้อย่างไร ? 

หน้�งวิธิีที�น่าสนใจก็คือ การใช�สมุนไพรริมรั�ว ที�หาไดื�ง่ายั ปลัอดืภัยั 

ไร�สารพิษ นำมาไลั่ยัุง ประกอบัไปดื�วยั ติะไคร้ห้อม, ผิว่ส่้ม, ผิว่

มะกรูด้, ใบมะกรูด้, ใบโห้ระพา, ใบส่ะระแห้น่ (ใบเปปเปอร์

มินติ์) 

สู่มุนไพัรไลิ�ยุงริมรั�ว

ป้้องกันโรคุ้ไข้เลิือด้ออก
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สารสำคัญในน�ำมันหอมระเหยั 

ชื�อ ซัิโต่รู้เนลลัล	 (Citronellal)	และ	ซัิโต่

รู้เนลลอัล	(Citronellol) มีส่วนชี่่วย่ข่ับไล่

ยุ่ง	และแมลงต่่าง	ๆ	อัีกทั�ง	ย่ังชี่่วย่ผ่อัน

คลาย่ความเครู้ีย่ดี	 บรู้รู้เทาอัาการู้ปวดี

ศึีรู้ษะ	และทำให้�รู้่างกาย่ต่ื�นต่ัวสดีชี่ื�น  

วิธิีการใช�เพื�อป้องกันยุังสามารถ่

ทำไดื�โดืยั นำตะไคร�หอมมาทุบั บัุบัจนพอแหลัก, นำผิวส�ม-ผิว

มะกรด้ืหั�นเป็นชิ�นเล็ัก ตากแห�ง แลั�วนำไปเผาไฟั หรือใช�ใบัมะกรด้ื-

ใบัโหระพา-ใบัสะระแหน ่นำมาฉกีแบัง่ออกเปน็ 2 สว่นจะพบัน�ำมนั

หอมระเหยัซึ่้มออกมา มีกลัิ�นเฉพาะตัว แลั�วนำมาวางตามจุดืที�

ต�องการไลั่ยัุงก็จะช่วยัทำให�ยัุงไม่มากวนใจบัริเวณ์นั�น

DIY สเป์รย์ต์ะไคร้หุ่อมไล่ย่ง ขึ้�อม้ลัโดืยั กรมการแพทยั์

แผนไทยั แลัะการแพทยั์ทางเลัือก กระทรวงสาธิารณ์สุขึ้

สิ�งที�ต�องเตรียัม : 

1. ตะไคร�หอม 200 กรัม หั�นเปน็ชิ�นเลัก็ ๆ  แลั�วนำไปห่อดื�วยั

ผ�าขึ้าวบัาง 

2. ผิวมะกร้ดื 50 กรัม หั�นเป็นชิ�นเลั็ก ๆ (มะกร้ดื ~ 2 ผลั) 

แลั�วนำไปห่อดื�วยัผ�าขึ้าวบัาง      

3. เอทานอลั หรือเอทิลัแอลักอฮอลั์ ขึ้นาดื 1 ลัิตร

4. ผงการบั้ร 10 กรัม

5. ขึ้วดืโหลัแก�ว ขึ้นาดื 1 ลัิตร

วิธิีทำ

1. นำ ห่อผ�าตะไคร�หอม แลัะห่อผ�าผิวมะกร้ดื ที�เตรียัมไว� 

วางลังในโหลัแก�ว

2. ริน เอทิลัแอลักอฮอลั์ ขึ้นาดื 1 ลัิตร ใส่โหลัแก�วจนท่วม

ห่อผ�าสมุนไพร

3. เติม ผงการบัร้ ลังไปในโหลัแก�ว คนจนลัะลัายั 

แลั�วปิดืฝึา หมักไว�นาน 1 สัปดืาห์ (7 วัน)

4. ในระหว่างที�หมักส่วนผสมทั�งหมดื จะต�อง

เขึ้ยัา่ขึ้วดืโหลัแก�วทกุวนั เพื�อสกดัืสารสำคญัในตะไคร�หอม แลัะผวิ

มะกร้ดืเจือออกมาให�ไดื�มากที�สุดื

5. เมื�อครบักำหนดื ให�นำมาบัรรจุใส่ขึ้วดืสเปรยั์ แลัะติดื

ฉลัากสติกเกอร์ “สเปรยั์ตะไคร�หอมไลั่ยัุง” เพื�อความปลัอดืภัยั

6. นำมาฉีดืไล่ัยุังตามพื�นที�อับัท้บั ในบัริเวณ์บั�าน หรือนำ

มาฉีดืพ่นบัริเวณ์แขึ้น-ขึ้า แลัะลัำคอ จะช่วยัป้องกันไม่ให�ยัุงกัดื

ขึ้�อควรระวัง :

1. ระวังอยั่าให�ฉีดืเขึ้�าล้ักตา แลัะบัริเวณ์ผิวหนังบัอบับัาง 

เพราะอาจก่อความระคายัเคืองไดื�

2. ห�ามฉีดืพ่นในบัริเวณ์ที�มีประกายัไฟั 

บทส่งท้าย

นอกจากการใช�สมุนไพรไลั่ยัุงเพื�อป้องกันโรคไขึ้�เลัือดืออก

แลั�ว เราควรทำลัายัแหลั่งเพาะพันธิุ์ยัุงลัายั แลัะลั้กน�ำดื�วยัการปิดื

ฝึาภาชนะที�มนี�ำขัึ้งไม่ให�ยุังเขึ้�าไปวางไข่ึ้ไดื�, ใช�ทรายัอะเบัทหรือผลั

มะกร้ดืกำจัดืลั้กน�ำในภาชนะที�มีน�ำขึ้ัง, ทำความสะอาดืบั�านให�

ปลัอดืโปรง่ ไมใ่ห�มพีื�นที�อบััท้บัเปน็แหลัง่เพาะพนัธิย์ังุลัายั, สวมใส่

เสื�อผ�าที�ปกปิดืมิดืชิดื ทายัาโลัชั�นกันยัุง เมื�อต�องออกไปในสถ่านที�

มืดืท้บัหรือในยัามกลัางคืน แลัะหากพบัไขึ้�ส้งติดืต่อกันหลัายัวัน

ควรรบีัพบัแพทยัเ์พื�อปรก้ษาอาการทันท ีเพยีังเท่านี�กจ็ะชว่ยัให�หา่ง

ไกลัจากโรคไขึ้�เลืัอดืออกไดื�แลั�วค่ะ  แลั�วพบักันใหม่ฉบัับัหน�า 

#หุ่มอบ่�ค ส่ข่ภาพด่สร้างได้ด้ว่ยต์ัว่เรา


