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การดูแลผูปวยโรคไขเลือดออก
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับทุกหนวยบริการทางคลินิกในการดูแลผูปวยโรคไขเลือดออก

I . คํานิยาม : ไขแดงกี ( Dengue fever –DF) (WHO 1997)
Probable case คือ ผูปวยทีม่ ีอาการไขเกิดขึน้ อยางกะทันหันรวมกับอาการอยางนอย 2 ขอ ในกลุม
อาการดังตอไปนี้
- ปวดศีรษะ
- ปวดกระบอกตา
- ปวดเมือ่ ยกลามเนื้อ
- ปวดขอ/ปวดกระดูก
- ผื่น
- อาการเลือดออก (ที่ พบบอย คือ positive tourniquet test, มีจุดเลือดออกทีผ่ ิวหนัง petechiae, เลือด
กําเดา)
- ตรวจ CBC พบมีเม็ดเลือดขาวต่ํา และมี HI antibody ≥ 1,280 หรือ positive IgM/ IgG ELISA test ใน
convalescent serum หรือ พบในพืน้ ทีแ่ ละเวลาเดียวกับผูปวยทีม่ ีการตรวจยืนยันการติดเชื้อเดงกี
Confirm case คือ ผูปวยทีม่ ีผลการตรวจแยกเชื้อไวรัสดวยวิธี PCR,NS1 และ/หรือ การตรวจหา
แอนติบอดียืนยันการติดเชื้อเดงกี
ผูปวยทีต่ ิดเชื้อไวรัสเดงกี อาการมีได 3 แบบ คือ
1. Undifferentiated fever (UF) หรือกลุมอาการไวรัส
2. ไข เดงกี (Dengue fever – DF)
3. ไข เลือดออกเดงกี (Dengue hemorrhagic fever – DHF)
II. คํานิยาม :ไขเลือดออกเดงกี ( DHF) (WHO 1997)
ผูปว ยทีม่ ีอาการตามเกณฑการวินิจฉัยทางคลินิกขอ 1 และ 2 รวมกับมีการเปลี่ยนแปลง
ทางหองปฏิบัติการตามเกณฑการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทั้ง 2 ขอ คือ
อาการทางคลินิก :
1. ไขเฉียบพลันและสูงลอย 2-7 วัน
2. ภาวะเลือดออก โดยตรวจพบ tourniquet test ใหผลบวก รวมกับอาการเลือดออกอื่นๆ
3. ตับโต มักกดเจ็บ
4. มีการเปลี่ยนแปลงในระบบไหลเวียนโลหิต หรือมีภาวะช็อก
การตรวจทางหองปฏิบัติการ :
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1.จํานวนเกล็ดเลือดนอยกวา/เทากับ 100,000 ตัว/ลบ.มม.(< 100x109/L)*
2. เลือดขนขึ้น ดูจากมีการเพิ่มขึ้นของ Hct มากกวา/เทากับรอยละ20 เมื่อเทียบกับ Hct เดิม
(hemoconcentration) หรือ มีหลักฐานการรั่วของ พลาสมา เชน มี pleural effusion หรือ ascites
หรือ มีระดับโปรตีน /อัลบูมินในเลือดต่ํา
3. ตรวจ CBC พบมีเม็ดเลือดขาวต่ํา จํานวนนิวโตรฟลต่ํา และตรวจพบ atypical lymphocyte
*หมายเหตุ ระดับเกล็ดเลือดอาจประมาณไดจากการนับในแผนสไลดที่ตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
ใหนับจํานวนเกล็ดเลือดใน 10 oil ﬁelds ถาพบวาคาเฉลี่ยนอยกวา/เทากับ 6 ตัว/oil ﬁeld
ใหถือวาเกล็ดเลือดนอยกวา/เทากับ100,000 ตัว/ลบ.มม.( < 100x109/L)
III. คํานิยาม : ไขเลือดออกเดงกีทซี่ ็อก ( dengue shock syndrome-DSS)
ผูปวยไข เลือดออกเดงกี (มีอาการทางคลินิกรวมกับการเปลี่ยนแปลงทางหองปฏิบัติการดังกลาว
ขางตน) ที่มอี าการช็อกคือมีอาการอยางนอย 1 อาการดังตอไปนี้
- มีชีพจรเบาเร็ว
- มีการเปลีย่ นแปลงในระดับความดันโลหิตโดยการตรวจพบมี pulse pressure แคบ ≤ 20 มม.
ปรอท (โดยไมมี hypotension) เชน 100/80,90/70 มม.ปรอท หรือมี hypotension (ตามเกณฑอายุ)
- Poor capillary refill > 2 วินาที
- มือ/เทา เย็นชืน้ กระสับกระสาย
การดําเนินโรคของไขเลือดออกเดงกี
ผูปวยทีไ่ ดรับการวินิจฉัยวาเปนไขเลือดออกเดงกีมีการดําเนินโรค แบงเปน 3 ระยะ (stage) คือ
1. ระยะไข (acute febrile stage)
ผูปวยทุกรายจะมีไขสูงเฉียบพลัน สวนใหญจะมีไขสูงลอย 2-7 วัน มักมีอาการปวดกลามเนื้อ
บางรายมีหนาแดง (ﬂushed face) อาจมีจุดเลือดออกหรือมีผื่นแบบ erythema
หรือmaculopapular บางรายมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเชน คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย
อาจมีอาการปวดทองหรือมีตับโต โดยเฉพาะในชวงทายของระยะไข
2. ระยะวิกฤติ (critical stage)
เปนระยะที่มีการรั่วของพลาสมา โดย การรั่วของพลาสมาประมาณ 24-48 ชั่วโมง
ในชวงตั้งแตปลายระยะไขจนถึงระยะไขลด ผูปวยบางรายจะมีระบบการไหลเวียนโลหิต
ลมเหลว/ภาวะช็อก สวนใหญจะเกิดขึน้ พรอมๆกับการมีไขลดลงอยางรวดเร็ว
อาจมีอาการปวดทองดานขวา ตรวจพบตับโต กดเจ็บ มีอาการ เลือดออกผิดปกติ
3. ระยะที่ 3 ระยะฟนตัว (convalescent stage)
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เมื่อเขาสูระยะฟนตัวผูป วยสวนใหญจะมีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็วในเวลาประมาณ 2 –3 วัน
ผูปวยมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น ตรวจพบความดันโลหิตปกติ ชีพจรเตนชาลงและแรงขึ้น คา
Hct ลดลงมาคงที่ อาจตรวจพบ ผื่น (convalescent rash) ที่มีลักษณะเปนวงกลมเล็กๆ
สีขาวของผิวหนังปกติ ทามกลางผื่นสีแดง (ซึ่งพบไดในผูปวยไขเดงกีเชนเดียวกัน)
ความรุนแรงของไขเลือดออกเดงกี
ผูปวยทีไ่ ดรับการวินิจฉัยวาเปนไข เลือดออกเดงกีทุกราย ตองมีหลักฐานการรั่วของพลาสมา (มี
Hct >=20% หรือมี pleural effusion หรือมี ascitis) และมี เกร็ดเลือด<=100,000 เซล/ลบ.มม. ความ
รุนแรงของโรคแบงเปน 4 ระดับ (grade) คือ
- Grade 1 : ผูปวยไมช็อก แตมี positive tourniquet test และ/ หรือ easy bruising
- Grade 2 : ผูปวยไมช็อก แตมีเลือดออก เชน มีจุดเลือดออกตามตัว มีเลือดกําเดาไหล หรือ
อาเจียน/
ถายอุจจาระเปนเลือด/สีดํา
- Grade 3 : ผูปวยช็อก โดยมีชีพจรเบาเร็ว, pulse pressureแคบ หรือ ความดันโลหิตต่ํา หรือมีตัว
เย็น เหงือ่ ออก กระสับกระสาย
- Grade 4 : ผูปวยทีช่ ็อกรุนแรง วัดความดันโลหิต และ/หรือ จับชีพจรไมได
หมายเหตุ : DHF grade 1,2 แตกตางจาก DF และโรคอืน่ ๆ ตรงที่มีการรั่วของพลาสมารวมกับเกล็ดเลือด
<= 100,000 เซล/ลบ.มม.
ผูปวยที่มีการตดิเชื้อเดงกีรุนแรงและอาการ/อาการแสดงที่เปนสัญญาณอันตราย
(Warning signs in severe dengue infection: WHO 2009)
การติดเชื้อเดงกีรุนแรง (severe dengue) คือผูปวยที่สงสัยติดเชื้อเดงกีที่มีอาการ อาการแสดง
ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
1. มีภาวะช็อกจากการรั่วของพลาสมา (severe plasma leakage) ไดแก ความดันโลหิตต่ํา มือเทาเย็น
(poor capillary perfusion)
2. มีเลือดออกผิดปกติรุนแรง (severe bleeding)
3. มีการทํางานของอวัยวะลมเหลว(severe organ impairment) เชน ภาวะตับวาย มีคา AST หรือ ALT
> 1,000 ยูนิท/มล. ไตวาย การหายใจลมเหลว ความรูสึกตัวลดลง(alteration of consciousness)
เปนตน
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แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมไขเลือดออก คปสอ. แมวงก
OPD, ER, Ward พบผูปวย DF, DHF, DSS

ในเวลาราชการ

หรือ R/O DF, DHF, DSS

แจงเจาหนาที่งานควบคุมโรคติดตอฯ (056-238012 ตอ 121)
สอบสวนโรคเฉพาะรายตามแบบสอบสวนโรคและรายงาน 506
ใหจังหวัดทราบตามระบบ

นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ
แจงศูนยระบาดอําเภอแมวงก (056-238042)
ขอมูลในการโทรแจงคือ (ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู, เบอรโทรศัพทผปู วยหรือญาติที่ใกลชิด, ผล Lab)
089-8600807
- นางสาวสุพัตรา ทับทิมเพชร
089-8390924
- นายมงคล บุญลอม
- นางสาวณิชาภัทร คูกิตริ ัตน
080-5052128
- นางสาวพจมาลย เกตุทิม 082-1674658
หรือ แจงทาง Facebook, Line กลุมงานควบคุมโรค*ตรวจสอบขอมูล ยืนยันการเกิดโรคและสอบสวนโรค
แจงสถานบริการ เจาของพื้นที่
- ประชาสัมพันธ เตรียมชุมชน
- เตรียมทรัพยากรในการควบคุมโรค (น้ํามัน, น้ํายาพนยุง, ทรายอะเบท, เครื่องพน, คนพน)
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บทบาทของทีมเฝาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในการดําเนินงานควบคุม ปองกันโรค
ไขเลือดออก คปสอ.แมวงก
ชวงกอนการระบาด
1. แตงตั้งทีมเฝาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) ที&สามารถปฏิบัติงานไดจริง
ระดับอําเภอและระดับตําบล จัดอบรม
2. แตงตัง้ คณะกรรมการ War room ซึง่ ประกอบดวย
- เจาหนาทีส่ าธารณสุข
- อสม.
- อปท./อบต.
- ผูเกีย่ วของอืน่ ๆ
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3. ประชุม War room ทุกเดือน โดยเนื้อหาประกอบดวย
1) สถานการณโรค
2) เตรียมความพรอมของทีม SRRT (วัสดุอุปกรณ เครื่องพนสารเคมีน้ํายาเคมี ทรายทีมีฟอส น้ํามัน
เชื้อเพลิง ยานพาหนะ ฯลฯ)
4. รณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย โดยวิธีทางเคมี กายภาพ ชีวภาพ ตามความเหมาะสมให
ครอบคลุมตอเนื่องทุกหมูบาน หลังคาเรือน วัด โรงเรียน ศาสนสถาน และอื่นๆ
1) รายงานคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย (HI , CI , BI ) ในที่ประชุม War room ทุกเดือน
2) การกําหนดพื้นที่เปาหมาย 3 ระดับ
- พื้นที่เสี่ยงสูง
คา HI มากกวา 20
- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง คา HI ตั้งแต 10 – 20
- พืน้ ที่เสี่ยงต่ํา
คา HI นอยกวา 10
ชวงการระบาด
1. ควบคุมการระบาดของโรค
- แจงสถานการณการระบาดของโรคใหรับทราบ คปสอ. ในชุมชน วัด โรงเรียน
- จัดทําแผนที่แสดงการกระจายของโรค
- ทีม SRRT ลงพืน้ ที่ควบคุมโรคลงพืน้ ที่ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงหลังไดรับ แจง พบผูปวยโรค
ไขเลือดออก ตามขัน้ ตอน
1) กําจัดยุงตัวแกโดยการฉีดพนสารเคมีโดยเครือ่ ง ULV บานผูปวยและรัศมีรอบบานผูปวย 100 เมตร
(2 ครัง้ หางกัน 1 สัปดาห)
2) สุมสํารวจลูกน้ํายุงลายทัง้ ในบานและนอกบานผูปวยและรัศมีบานรอบบานผูปวย 100
เมตร (2 ครัง้ หางกัน 1 สัปดาห) หาคา HI และคา CI (คา CI กรณีผูปวยสัมพันธกับวัด และโรงเรียน)
3) ใหสุขศึกษาประชาสัมพันธผานรถเคลื่อนที่แจกเอกสารความรู แผนพับ
- อสม.เฝาระวังลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห
- รณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายจนกวาคาHI CI อยูในเกณฑมาตรฐาน (HI ≤ 10, CI = 0)
2. จัดระบบการดูแลรักษาและสงตอผูป วย

ระบบการรายงานระบาด (รายงานภายใน 24 ชั่วโมง)
- ในเวลาราชการแผนกผูปวยนอกให พยาบาลหลังตรวจเปนผูรายงาน เมื่อพบผูปวยไขเลือดออกหรือ
สงสัยไขเลือดออกใหโทรแจงฝายสุขาภิบาลและงานควบคุมโรค เปนรายกรณี เจาหนาที่จะทําการบันทึกขอมูล
ผูปวยในทะเบียนและรายงาน 506
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- นอกเวลาราชการงานอุบัติเหตุทําการบันทึกขอมูลผูปวยในทะเบียน และรายงานฝายสุขาภิบาลและ
งานควบคุมกรณีผูปวยกลับบาน สงตอ และเสียชีวิต
- กรณีตรวจรักษาที่ OPDหรือER แลวผูปวยAdmit ใหงานผูปวยในเปนผูรายงานฝายสุขาภิบาลและงาน
ควบคุมโรค

แนวทางการดูแลผูปวยไขเลือดออก ของ รพ.สต.
ไขสูง T>38.5 C (สูงลอย 2-7 วัน)
อาจมีอาการอื่นๆ รวมดวย เชน ไอ มีน้ํามูก มีถายเหลว

ทํา Tourniquets test

บวก

1. ซักประวัติเลือดออก เชน เลือดกําเดา อาเจียน ถายเปนสี
ดํา/เลือด ปวดทองมาก อาเจียนมาก ภาวะขาดน้ํา ช็อค
กระสับกระสาย เหงื่อออก ตัวเย็น
2. ตรวจรางกาบ วัด V/S คลําตับ
3. สงตอโรงพยาบาลแมวงก โดยมีใบ Refer
กรณีผูปวยอยูในระยะกอนช็อคหรือช็อคใหมีเจาหนาที่นําสง
- ติดตอประสานงานกับงานอุบัตเิ หตุ-ฉุกเฉิน

ลบ

1. พยายามหาสาเหตุของไข
2. ใหการดูแลรักษาตามสาเหตุ
3. แนะนําอาการที่ตองนําผูปวยไปโรงพยาบาล
- มีอาการเลวลง เมื่อไขลง
- เลือดออกผิดปกติมาก
- อาเจียนบอยทานอาหารไมได
- ปวดทองมาก
- ซึม ไมดื่มน้ํา บางรายอาจกระหายน้ํามาก
- มีอาการช็อค กระสับกระสาย เอะอะโวยวาย
- รองกวนในเด็กเล็ก ความประพฤติเปลี่ยนแปลง เชน
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แนวทางการดูแลรักษาโรคไขเลือดออกที่ OPD, ER โรงพยาบาลแมวงก
ไขสูง T>38.5 C (สูงลอย 2-7 วัน)
อาจมีอาการอื่นๆ รวมดวย เชน ไอ มีน้ํามูก มีถายเหลว
ทํา Tourniquets test

1. ซักประวัติเลือดออก เชน เลือดกําเดา อาเจียน ถาย
เปนสีดํา/เลือด ปวดทองมาก อาเจียนมาก ภาวะขาดน้ํา
ช็อค กระสับกระสาย เหงื่อออก ตัวเย็น
2. ตรวจรางกาย วัด V/S คลําตับ
3. ทํา CBC ในกรณีที่ผูปวยมีไขวันที่ 3 ขึ้นไป
4.หาสาเหตุอื่นของไข
พบ Warning sign , DSS
1.Shock
2.Poor capillary refill
3.Severe bleeding
4.Severe organ involvement
5.Alteration of conciousness

Resuscitation
and Refer

พบเกณฑการวินิจฉัย DHF
DHF อาการ 1 ขอ + lab 2 ขอ
อาการทางคลินิก :
1. ไข 2-7 วัน
2. bleeding, tourniquet test +
3. ตับโต มักกดเจ็บ
4. Hemodynamic unstable
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ :
1. Plt < 100,000 cell/mm3
2. Hct > 20%from baseline, Ascites,
Pleural effusion
3. WBC < 5,000 cell/mm3

Admit

- ไมเขาเกณฑการวินิจฉัย DHF
- เขาเกณฑการวินิจฉัย DF

แพทยพิจารณา
Discharge
1. นัดตรวจติดตามทุกวัน ตั้งแตวันที่
3 ของโรคเปนตนไป (หรือแลวแต
อาการ)
2. แนะนําอาการที่ตองนําผูปวย มา
โรงพยาบาล
- มีอาการเลวลง เมื่อไขลง
- เลือดออกผิดปกติ
- อาเจียน, ปวดทองมาก
- ซึม ไมดื่มน้ํา
- กระสับกระสาย เอะอะโวยวาย
- รองกวนในเด็กเล็ก ความประพฤติ
เปลี่ยนแปลง เชน พูดไมรูเรื่อง เพอ
ตัวเย็น เหงื่อออก ตัวลาย ปสสาวะ
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แนวทางการดูแลผูปวยไขเลือดออกที่แผนกผูปวยในโรงพยาบาลแมวงก
Admit ผูปวยสงสัยไขเลือดออก
ให 5%NSS (1.5 CC/kg/hr)

อาการดีขึ้น
- V/S q 1 hr
- I/O
- Hct q 6-8 hr
- Hct ลดลง
- Stable vital signs
- ปสสาวะปริมาณมากขึ้น
ลดrate เปน7,5,3 มล./กก/
ชม

อาการไมดี : Hct เพิ่มขึ้น, ชีพจรเร็วขึ้น,
ปสสาวะนอยลงใหการดูแล
- V/S q 1 hr
- I/O
- Hct q 4 hr พิจารณาตามแผนการ
รักษา
- เพิ่ม rate เปน 3,5,7 มล./กก.ชม

- เพิ่ม Rate IV เปน 10 มล./กก.ชม

อาการดีขึ้น
- ลด rate ลงอีก จนผูปวยมีอาการ
Stable vital signs ดี Hct ลดลง
มีปสสาวะ> 0.5-1 cc/kg/hr
- หยุด IV fluid ไดภายใน 24-48ชม

อาการไมดีขึ้น

อาการดีขึ้น

- Hct q 2 hr

ยังคงมีชีพจรเร็ว, pulse
pressure แคบ, ไมปสสาวะ
Hct ลด

Reference : การวินิจฉัยและรักษาโรคไขเลือดออกในระดับดรงพยาบาลชุมชน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

Hct สูง,Shock
แพทยพิจารณา
Refer
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แนวทางการใหสารน้ําในการรักษาผูปวยไขเลือดออกผูใหญทกํี่ าลังอยูในระยะวิกฤต
ความรุนแรงระดับ grade I และ II
ผูปวยไข เลือดออกมี platelet count < 100,000 cells/mm3
หรือมี Hct rising 10 – 20 %
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- ใหสารน้ํา 5% DNSS 100 – 200 ml/hr

- ใชแบบบันทึกอาการสําหรับผูปวยไขเลือดออก
- สื่อสารในทีมผูรักษา ระบุวาเปนผูปวยไข เลือดออกที่ตองไดรับการเฝาระวังติดตาม
- วัด vital signs ทุก 1 – 2 hr และเจาะ Hct ทุก 4 hr
- ติดตาม fluid input และ output
- เฝาระวัง bleeding ,ภาวะน้ําเกิน , ไข เลือดออกที่รุนแรง

อาการดีขึ้น
ไดแก vital signs stable, Hct stable, ปริมาณ
ปสสาวะ > 0.5-1 cc/kg/hr

ลด rate IV เปน 80 – 100 ml/hr
อาการดีขึ้น ไดแก vital signs stable, Hct
stable, ปริมาณปสสาวะ> 0.5-1 cc/kg/hr

อาการไมดีขึ้น
ไดแก ชีพจรเร็วขึ้น, Hct เพิ่มขึ้น, ปริมาณปสสาวะออกนอยลง

เพิ่ม rate IV เปน 120-150 ml/hr.
อาการไมดีขึ้น ไดแก ชีพจรเร็วขึ้น, Hct
เพิ่มขึ้น, ปริมาณปสสาวะออกนอยลง
เพิ่ม rate IV เปน 300 – 500 ml/h
ให 2 hr แลวติดตามซ้ํา

ลด rate IV ลดลงตามลําดับ จน off ไดภายใน 24 –48 hr

อาการไมดีขึ้น หรืออาการรุนแรง ไดแก ชีพจรเร็วขึ้น,
pulse pressure แคบหรือช็อก, ไมมีปสสาวะ
ใหการรักษาแบบผูปวยไข เลือดออก grade III หรือ IV

Refer โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

แนวทางการใหสารน้ําในการรักษาผูปวยไขเลือดออกผูใหญที่กําลังอยูในวิกฤต
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ความรุนแรงระดับ grade III และ IV (DSS)
แนวทางการใหสารน้ําผูปวยไขเลือดออกผูใหญ ความรุนแรงระดับ grade III และ IV
- เมื่อผูปวยมีอาการช็อค หรือ narrow pulse pressure ให rate 300-500 ml ใน 1 hr จนกวา BP
เปนปกติใหลด rate เปน 150 ml/hr โดยๆไมตองรอครบชั่วโมง (ไมจําเปนตองให inotropic drugs) แลวจึง
คอยๆลด rate ทุก 1 ชม. เปน 120, 100 ml/hr ตามลําดับ
- หลังจากนั้นถา vital signs stable ให maintain ดวย rate 100 ml/hr ตอไปอีก 4-6 ชม. จึงคอยลด
เปน 80 ml/hr ใหนาน 10-12 ชม. กอนจะลด rate ลงเปน 40 ml/hr และลดลงตามลําดับจนสามารถ Off IV
ไดภายในเวลา 24-30 ชม. (ไมควรให IV fluid เกิน 48 ชม.หลังช็อคเพราะ จะทําใหผูปวยมีภาวะน้ําเกิน เมื่อ
ผูปวยเริ่มมี fluid reabsorption กลับจากชองปอดชองทอง)
ลักษณะทางคลินิกที่ชวยวินิจฉัยไขเลือดออกที่มีภาวะช็อค หรือ DSS ไดแก ผูป วยไขเลือดออกที่มีลักษณะ
อยางนอยขอใดของหนึ่งตอไปนี้
1. ตัวเย็น เหงื่อออก ตัวเปนลาย
2. กระสับกระสายหรือซึม
3. ปสสาวะนอยลงหรือไมปสสาวะเลยใน 4-6 ชม.
4. capillary refill > 2 second
5. ชีพจรเบาเร็ว
6. pulse pressure ≥ 20 mmHg เชน 100/80, 110*90, 110/100 mmHg
7. ช็อครุนแรงมากจนวัดความดันโลหิตไมไดหรือจับชีพจรไมไดหรือตัวเย็นมาก ปากเขียว ตัวเขียว
ผูปวยไขเลือดออกมีลักษณะที่แสดงถึง ไขเลือดออกที่มีภาวะช็อค (ความรุนแรงระดับ grade III และ IV)
ใหสารน้ํา โดยประเมินตามระดับความรุนแรง
การดูแลรักษาความผิดปกติอื่นที่พบรวมดวย ไดแก
- Grade III : pulse pressure ≤ 20 mmHg หรือ
ASCB **
วัด BP ไดต่ําให NSS rate 500 ml/hr
- ให oxygen และใส foley ‘ s catheter
- Grade IV : ช็อกรุนแรง จน วัดความดันโลหิตไมได - เจาะเลือดตรวจ (ขอผลดวน) : Hct stat, blood
จับชีพจรไมไดให NSS drip
sugar, arterial blood gas, electrolyte, total Ca,
free หรือ 500 ml I.V. push
BUN, Cr. LFT, PT, PTT รีบตามผลและใหการแกไข
- ทบทวนการวินิจฉัยแยกโรคอืน่ เชน sepsis และ
พิจารณาเรื่องการรักษาควบคูไปดวย
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แนวทางปฏิบัติในการดูแลผูป วยไขเลือดออกทีรับเขารักษาในโรงพยาบาล
ประกอบดวยการเฝาระวังตามขอที่ 1 – 6
1. ระบุระยะของโรค
ไขวันที่เทาไร เพื่อประมาณการเขา
สูระยะวิกฤต การฟนตัวของโรค
- ระยะไข ประมาณ 2-7 วัน
- ระยะวิกฤต ประมาณ 24-48 ชม.
- ระยะฟนตัว ประมาณ 2-7 วัน
หลังไขลง

4. เฝาระวังการเขาสูระยะวิกฤต
- มีการระบุผูปวยวาเปนไขเลือดออก ที่
เขาสูระยะวิกฤตตองไดรับการเฝาระวัง
ติดตามอยางใกลชิด
- สื่อสารกันในทีมผูรักษา สงตอขอมูล
- ใชแบบบันทึกอาการและการใหสาร
น้ําสําหรับผูปวยไขเลือดออก

2. ระบุความรุนแรงของโรค
Grade I = ไมช็อค ไมมเี ลือด
Grade II = ไมช็อค มีเลือดออก
Grade III = ช็อค มีชีพจรเบาเร็ว,
Pulse pressure แคบ BP drop,
ตัวเย็น
Grade IV = ช็อครุนแรงจน BP
ไมไดและ/หรือจับชีพจรไมได

5. การรักษาในระยะวิกฤต
- ใหสารน้ําในอัตราเร็วที่เหมาะสมกับ
ระดับความรุนแรงของโรค (ดูแนวทาง
ประกอบ)
- ติดตาม vital signs, Hct, urine
output อยางใกลชิดตามความรุนแรง
ของโรค
- เฝาระวังภาวะไขเลือดออกที่รุนแรง
(ขอ 3, 6.1)
- เฝาระวังภาวะน้ําเกิน (ขอ 6.2)

3. ตรวจหาสัญญาณเตือนของ
ภาวะไขเลือดออกที่รุนแรง
- ปวดทอง หรือ Tenderness
- อาเจียนมาก
- บวมน้ําตามอวัยวะตางๆ เชน ตา
บวม ทองอืดตึงมาก น้ําในชองปอด
- มีเลือดออกตามเยื่อบุ
- กระสับกระสาย
- ตับโต ต่ํากวาชายโครงขาว > 2
cm
- มี Hct เพิ่มอยางรวดเร็ว หรือ
platelet count ลดต่ําอยาง
รวดเร็ว

6.1 ลักษณะของภาวะไขเลือดออก ที่
รุนแรง
- มีสารน้ํารั่วออกนอกหลอดเลือดมาก
จนเกิดภาวะช็อคหรือบวมน้ํามาก จนมี
ปญหาดานการหายใจ
- มีเลือดออกมาก
- มีตับอักเสบ AST หรือ ALT> 1,000
- มีสับสนความรู สติเปลี่ยนแปร
- มีอาการของอวัยวะอื่นรวมดวย เชน
หัวใจลมเหลว ไตวาย

6.2 เฝาระวังภาวะน้ําเกิน
- อาการของภาวะน้ําเกิน ไดแก ตาบวม
ทองอืดตึงมาก หายใจเร็ว หายใจลําบาก
- ถาผูปวยยังไมพนภาวะพลาสมารั่ว
หรือช็อคและได IV fluid อื่นอยูให
เปลี่ยนเปน 10% dextran-40 rate 10
mg/kg/hr หรือ 500 ml ใน 1 hr
- เมื่อพนระยะวิกฤตและ V/S stable ให
furosemide 40 mg/ครั้ง และติดตาม
V/S อยางใกลชิด
6.3 เฝาระวังภาวะเลือดออก
พิจารณา Refer ใหเลือดเมื่อ
- เลือดออก > 300 ml หรือ
- มี Hct ลดลงและยังไมมีอาการดีขึ้น
และไมสามารถลดอัตราเร็วของสารน้ําลง
ได หรือ
- มีภาวะซีด มีปสสาวะเปนสีน้ําตาลเขม
จากการที่มีเม็ดเลือดแดงแตก
6.4 สําหรับผูปวยที่มีประจําเดือน
- พิจารณาใหเลือด ถาผูปวยเริม่ มีไขลง มี
ประจําเดือนออกมากพรอมกับมีปวดทอง
มี
Platelet count < 50,000 cell/mm³
และ Hct ไมเพิ่มขึ้นหรือไมลดลง
- พิจารณาให primalute N เพื่อเลื่อน
หรือหยุดประจําเดือน
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หมายเหตุ หากพบภาวะไขเลือดออกรุนแรงใหสงตัวผูปวยเพื่อรักษาตอ รพศ. ทันที

แนวทางการดูแลผูปวยไขเลือดออกหอผูปวยใน โรงพยาบาลแมวงก
1. ลักษณะทางคลินิก โดยสวนใหญจะไมมีอาการ แตในผูที่มีอาการ จะมีการดําเนินของโรคเปน 3 ระยะ คือ
1.1 ระยะไข
o ผูปวยจะมีไขสูงนาน 2-3 วัน พบอาการชักไดในเด็กเล็ก
o มีอาการหนาแดง ปวดศีรษะ
o เบื่ออาหาร ปวดทองใตลิ้นป หรือใตชายโครงขวา ตับโต และกดเจ็บ อาเจียน
o ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดกระดูก
o อาจมีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง หรือมีอาการเลือดออกในอวัยวะอื่น
o TT อาจ ใหผลบวกรอยละ 80
มีหลักการรักษา 3 ขอ
1) ลดไข ปองกันชัก ดวยการเช็ดตัวหรือใชยา พาราเซตามอล เมื่อไขสูงมากกวา 39 องศา
รวมกับดื่มน้ําเกลือแรมากๆ หามใช NSAID หรือ Aspirin
2) ปองกันภาวะขาดน้ํา ควรให IV Fluid ในราย อาเจียนมากหรือมี dehydration โดยประมาณ
50 % Maintenance
3) ตรวจ ติดตาม วาเขาระยะ Leakage หรือยัง โดยดูจากอาการ อาการแสดง และCBC
1.2 ระยะวิกฤติ (ระยะ Leakage)
o ไขมักลดลงอยางรวดเร็ว
o อาจเกิดภาวะช็อก ผูปวยจะมีกระสับกระสาย มือเทาเย็น ชีพจรเตนเร็วและเบาลง มีความดันโลหิตต่ํา
หรือ Pulse pressure แคบ
o อาจมีอาการเลือดออกได เพิม่ ขึน้
มีหลักการรักษา 3ขอ
1) Early Detection and early treatment of SHOCK จากผลการประเมิน V/S, Hct., I/O ,Urine
Sp.gr.
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2) IV Fluid Replacement (ตามเอกสารแนบทาย 8,9)
• ในกรณี non-shock เริ่มให iv fluid rate 50%Maintenence ใน 24 hr
ชนิดของ IV fluid : อายุ < 6 เดือน : 5%D/N/3
อายุ 6 เดือน – 1 ป : 5%D/N/2
อายุ > 1 ป : 5%DNSS
• ในกรณี shock : 5%DNSS , NSS
3) การรักษาแบบประคับประคอง
1.2.1 ความรุนแรงของโรค แบงเปน 4 เกรด โดยอาศัยอาการเลือดออกและภาวะช็อก ดังตอไปนี้ คือ
1.2.1.1 DHF เกรด 4 (ไมช็อก รวมกับTT +ve) คนหาสาเหตุของอาการไข (ผูปวยบางรายอาจ TT+ve ไดโดย
ไมได เปนไขเลือดออก) รวมกับดูแลตามแนวทางตอไปนี้
- เช็ดตัว ถามีไขสูงเกิน 38.5 c
- ใหยาพาราเซตามอล ถาอุณหภูมิ > 39c (หามใหยาลดไขชนิด NSAID)
- ดื่มน้ําเกลือแร หรือน้ําผลไม
- อธิบายพยาธิสภาพของโรค แผนการรักษา แกผูปว ยและญาติ
- Record v/s ทุก 4 ชม.
- ประเมินสภาพและรายงานแพทยเปนระยะ กรณีคลื่นไสอาเจียนมาก พิจารณาให Domperidone หรือ
รายงานแพทยเพื่อพิจารณาใหสารน้ําตามความเหมาะสม
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลLab ตั้งแตวันที่ 3 ของอาการไขจนกวาไขลง
- คนหาประวัติเพิม่ เติมเพื่อปองกันความเสี่ยง เชน ประวัติโรคประจําตัว, ชัก, หัวใจ, โรคเลือด เชน G6-PD,
Thalasemia และควรระวังเด็กที่ภาวะโภชนาการดี (อวน) และเด็กที่อายุต่ํากวา 1 ป
1.2.1.2 DHF เกรด 2 (ไมช็อก มีเลือดออก เชน จุดเลือดออก เลือดกําเดาไหล อาเจียน ถายดํา)
- เช็ดตัว ถามีไขสูงเกิน Z5.h c
- ใหยาพาราเซตามอล ถาอุณหภูมิ > 39c (หามใหยาลดไขชนิด NSAID )
- Record v/s ทุก 1-2 ชม. ถาผูปวยซึมลง ,pulse > 100ครั้ง/นาที เบาเร็ว,BPDrop<90/60 และหรือ PP
แคบกวา 20 mmHg,เหงื่อออก ตัวเย็น รีบรายงานแพทย
- Serial Hct. q 4-6 hr.(ตามคําสั่งแพทย) ถาเปลี่ยนแปลง ≥ 2i% (จาก Base line ) ให
รายงาน รวมกับประเมินภาวการณเสียเลือด เชน Hct drop ใหสงสัยวาอาจมี Internal bleeding หรือไม
กรณีเสียเลือดใหปฏิบัติดังนี้
- เลือดกําเดา ใหพยายามหยุดเลือดดวย cold pack หากนานกวา 30 นาที ไมดีขนึ้ รายงานแพทยเพือ่
พิจารณา Stop bleed อยางถูกวิธี
- อาเจียนเปนเลือด ใหรายงานแพทยทันที เพื่อสัง่ การรักษาทีเ่ หมาะสมกับสภาพผูปวย (ไมตอง
Irrigate, หามใส NG Tube)
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- ถาเขาสูระยะที่ 2-3 ตองระวังและหลีกเลี่ยงการทําหัตถการทุกชนิดที่อาจทําใหเสียเลือดเพิม่ ขึน้ เชน
ไมตองbed bath, ไมพยายามใส NG
- ใหการพยาบาลอยางนุมนวล และ Bleeding Precaution เชน หามฉีดยาเขากลามบวนปากดวย
NSS แทนการแปรงฟน
- ไมตองเตรียมเลือดเนื่องจากโรงพยาบาลไมมี Platelet Concentrate แตใหประเมินสภาพผูปว ย
อยางถูกตอง เมื่อพบวามีอาการที่สงสัยวาเสียเลือดมากใหรายงานแพทยเพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม
(อาจสงตอทันที ตามดุลพินิจของแพทย)
- เตรียมสารน้ําและปรับหยดตามแผนการรักษา ใช Infusion Pump ชวยในการควบคุมพรอมทั้ง
Record I/O ,จํานวนสารน้ําทีไ่ ดรับทางหลอดเลือดดําลงในแบบฟอรม อยางละเอียด
- ประเมินอาการและเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงเขาระยะที่ 3
1.2.1.3 DHF เกรด 3 (ช็อก Pulse เบาเร็ว,BP Drop /PP แคบ,เหงื่อออก,ตัวเย็น,กระสับกระสาย)และหรือ
ผูปวยรายนัน้ เขาสูชวงไขลงใน24ชม.แรก
การปฏิบัติการพยาบาลเมือพบผูป วย Shock
รายงานแพทย
- คา BP, Pulse rate เปนผูปวยเกรด 3,4
- อาการผูปวย เชน กระสับกระสาย ตัวเย็น CP = 3 Sec. อาเจียนเปนเลือด
IV Line
- On IV Type, rate หรือไมมี IV
- เปดเสนให IV ทันที Load และ Hct. Stat, DTX stat
- Impending shock ให 5%DNSS rate 10-20 ml/kg/hr
- Profound shock (วัดBP,pulse ไมได) ให NSS 10 ml/kg push in 10 min หรือจนกวา จะวัด BP ได
โดยวัด BP ทุก 5 นาที เมื่อเริ่มวัด BP ไดใหปรับrate เปน 5%DNSS 10,7,5,3,2 ml/kg/hr
Lab stat
- เตรียมเลือดสง Lab อืน่ ๆหรือจองเลือด
- ติดตามผล Lab และรายงานทันที
ติดตามอาการ
- Record v/s วัด BP คลํา Pulse ทุก 15 – 30 นาที และทุก 1-2 ชม. กรณีช็อกรุนแรงจนกวาจะStable
- ตรวจเช็คจํานวน IV ใหไดครบทุก 1 ชม. ขณะ Load ในแตละชม. และดูแลตอเนื่องใหไดรับสารน้ําหรือเลือด
ตามแผนการรักษา
- Serial Hct. q 1-2 ชม.
- I/O ดู Urine Output ถาออกนอยกวา 1 cc/kg/hr รายงาน (Record) เปนรายชัว่ โมง
- Urine Specific gravity คาควรอยูในระดับ< 1.000
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- ให O2 canular or mask c bag ตามความเหมาะสม หากผูปวยมีภาวะเสียเลือดมากควรให Mask c bag
เพือ่ ลดการระคายเคืองให เสียเลือดเพิ่มขึน้
- หลีกเลีย่ งการทําหัตถการทุกชนิดที่อาจทําให เสียเลือดเพิ่มขึ้น (เหมือนเกรด 2)
- สังเกตอาการอยางใกลชิด รายงานแพทยเปนระยะ
- ประเมินภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น เชน น้ําเกิน, electrolyte imbalance, อาการทางสมอง
- ถามีแนวโนมจะเขาสูเกรด 4 เตรียมสงตอผูปวย (โทรแจงรพศ.เพื่อเตรียมรับผูปวย)
กรณีไมสามารถใหสารน้ําทางหลอดเลือดได
- แจงแพทยทันที อยาพยายามแทง IV เพราะจะทําใหผูปวย Shock นาน
- ปอน ORS ดวย Syringe ทีละนอย เพราะผูปวยรูสึกตัว
- เตรียม Set สําหรับ Cut down หรือ แทง Double lumen
1.2.1.4 Prolong shock ช็อครุนแรง คลําชีพจรไมได วัดความดันโลหิตไมได
- เตรียมให O2
- เตรียมใสสาย Catheter
- เตรียม รถ Emergency เพือ่ Refer
- เตรียมยาเพือ่ แกไขภาวะแทรกซอนตางๆ
1.3 ระยะพักฟน : ผูปวยอาการทัว่ ไปดีขนึ้ เริม่ อยากอาหาร ปสสาวะเพิ่มขึน้ อัตราการเตนของหัวใจลดลง
อาจพบผื่น Convalescence rash ซึง่ มักมีอาการคัน ควรหยุดให IV Fluid
อาการรบกวนที่ควรไดรับการพยาบาล ไดแก
- อาการทองอืดจาก K ต่ํา รวมกับตับยังโตอยู
- ใหดื่มน้ําผลไม หรือรับประทานผลไม
- ผูปวยเริ่มอยากอาหาร แนะนําใหรับประทานอาหารออน
- ยาบรรเทาอาการทองอืด
- แนะนําญาติใหระวังการกระทบกระแทก ตับจะมีขนาดลดลงสูปกติใน 1-2 สัปดาห
- จัดทานอนตะแคงขวา
- Convalescence rash
- มีอาการคัน แนะนําไมให เกา ตัดเล็บสั้น ใชวิธีลูบเบาๆ อาการจะหายไปใน 3-4 วัน
- ใหยาทาตามแผนการรักษา
- ขอบงชี้ในการจําหนายผูปวยกลับบาน
1. ไขลดลงมากกวา 24 ชม. (ในรายที่ช็อก ไขควรลดลงมากกวา 45 ชม.)
2. การหายใจปกติ ไมหอบ ไมมีการหายใจลําบาก
3. ไมมี Complications เมือ่ จําหนาย
คําแนะนํา
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1. แนะนําใหระวังการกระทบกระแทกรุนแรงอาจเสียเลือดไดงายเพราะเกร็ดเลือดยังต่ํา รอให
พักฟน อีก 3-5 วัน
2. หลังพัก3-5 วันจึงไปโรงเรียนหรือทํางานตามปกติได
3. ถาพบคนในครอบครัวมีอาการไขสูงใหพามาตรวจ
4. กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย
5. การมาตรวจตามนัด เพื่อมาเจาะเลือด Confirm ผล (หลัง 2 สัปดาห จากการเจาะ CBC c Platelet ครั้ง
แรก) และการดูอาการทั่วไป
เกณฑการสงตัวผปวยเพือรับการรักษาตอทีรพศ.
1. ผูปวย DHF grade 4 เพื่อรับเลือด ในรายที่เสียเลือดมาก
2. ผูปวย DHF grade 3 ทีม่ ี
2.1 แกไขดวย NSS 10 ml/kg/hr เปนเวลา 1-2 ชม. แลวดีขนึ้ แตลด rate IV Fluid. ใหตากวา 7-10
ml/kg/hr ในระยะ 3-4 ชม.ตอมา
2.2 แกไขดวย NSS 10ml/kg/hr เปนเวลา 1-2 ชม. แลวไมดีขนึ้ Hct ยังสูงและให Colloid
solution 10 ml/kg/hr ไปแลวยังดีขึ้นไมชัดเจน หรือดีขนึ้ แลวช็อคใหมอีก
2.3 Shock ซ้ําอีก
2.4 สงสัย Internal Bleeding เชน Shock อีก ขณะมี Hct ลดลงแมจะได volume replacement
มากพอแลว
3. Bleeding มาก คาดวาตองการเลือดทดแทน
4. มีUnusual manifestation เชน ชัก เอะอะ โวยวาย สับสน
5. มี Underlying Disease : G6PD def., Thalassemia , Heart disease , DM , HT
6. มีอาการบวม แนนทอง อาการ Respiratory distress from Fluid overload
7. ผูปวย อายุ < 1 ป
8. เมือ่ ใหการรักษาไดไมสะดวก, ญาติกังวลใจ, เจาหนาที่ไมพอ
9. ผูปวยน้ําหนักตัวมาก, อวน
10. ผูปวยตั้งครรภ
การดแลผูป ว ยในขณะเดินทาง
1. วัด BP คลํา Pulse บอยๆและบันทึก
2. อัตราหยดของสารน้ําตามเกณฑขอปฏิบัติ
3. เตรียมผสม ORS ไวใหผูปวยดืม่ ระหวางการเดินทาง
4. มีปญหาสารน้ําไมไหล สามารถเปลี่ยนใหเสนที่ Lock ไวได
5. กรณีไมสามารถแทงใหมได ใหปอนสารน้ําไปจนถึงโรงพยาบาลเปาหมาย
6. ในกรณีผูปวยคลําชีพจรเบาเร็ว หรือคลําไมได ให Free Flow IV ประมาณ 10 – 15 นาที ถาคลําชีพจรได
ลด Rate ตามอัตราเดิม
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7. ประสานงานกับโรงพยาบาลที่จะสงตอ พรอมขอมูลผูปวย
หมายเหตุ
1. ติดตอลวงหนา หรือปรึกษาปญหาผูปวยที่ รพศ. โทร 056-219812
2. เขียน
- ใบ Refer ปกติ
- กรอกแบบขอมูลประกอบใบสงตอควรแนบถายเอกสารบันทึก V/S, Hct , I/O
3.กอน Refer ผูปวยควรมี Stable Vital signและ Record IV ระหวาง Refer ไมควรเกิน10cc/kg/hr

