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โรคไข้ เลือดออก เกิดจากการติดเชือไวรัสเดงกี (dengue virus) โดยมียงุ ลายเป็ นพาหะนําโรค มัก
พบในประเทศเขตร้ อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการมีตงแต่
ั ไม่รุนแรงไปจนถึงเสียชีวิตได้ หาก
ไม่ได้ รับการรักษาอย่างทันท่วงที
เชือไวรัสเดงกี มี สายพันธุ์ คือ DENV- , DENV- , DENV- และ DENV- มียงุ ลายเพศเมียเป็ น
พาหะนําโรค เมือยุงลายดูดเลือดจากผู้ป่วยในระยะทีมีไข้ ซึงมีเชือไวรัสในกระแสเลือด เชือจะเข้ าไปฝั งตัวใน
กระเพาะยุงและต่อมนําลายของยุง โดยมีระยะฟั กตัวในยุง ประมาณ - วัน เมือยุงทีมีเชือไปกัดคนอืน เชือ
ไวรัสก็จะเข้ าสูก่ ระแสเลือดของผู้ทีโดนกัด ก่อให้ เกิดการติดเชือและป่ วยตามมาหลังจากถูกกัดประมาณ วัน
สามารถพบได้ ทกุ เพศทุกวัย แต่พบบ่อยในเด็กวัยเรี ยนและวัยทํางานตอนต้ น ผู้ป่วยทีมีภาวะเสียงต่อ
อาการรุนแรง หรื อ เกิดภาวะแทรกซ้ อน ได้ แก่ เด็กทารกและผู้สงู อายุ หญิงตังครรภ์ ผู้ทีมีแผลในกระเพาะ
อาหาร ผู้หญิงทีอยูร่ ะหว่างมีประจําเดือนหรื อมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ผู้ทีมีโรคเม็ดเลือดแดงแตก
ง่าย หรื อโรคทีเกิดจากฮีโมโกลบินผิดปกติ ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด ผู้ป่วยโรคเรื อรัง เช่น อ้ วน
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจขาดเลือด ไตวาย ตับแข็ง ผู้ทีรับประทานยากลุม่ สเตียรอยด์
หรื อยาในกลุม่ ยาแก้ อกั เสบทีไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-Steroidal Anti-Inflammatory หรื อ NSAIDs)
โดยทัวไปการติดเชือไวรัสเดงกีครังแรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ( - %) อาการจะไม่รุนแรง บางรายอาจมี
ไข้ สงู ปวดศีรษะ ปวดกล้ ามเนือ ปวดกระดูก และมีผืนทีผิวหนังได้ แต่ถ้าเป็ นการติดเชือครั งทีสอง โดย
เชือไวรั สทีสายพันธุ์ต่างจากครั งแรก อาจมีอาการรุ นแรงเกิดเป็ นภาวะไข้ เลือดออกได้ ซึงแบ่งออกได้
ระยะ คือ
. ระยะไข้ ผู้ป่วยจะมีไข้ สงู เกือบตลอดเวลา มักไม่คอ่ ยตอบสนองต่อยาลดไข้ อาจมีอาการ เบือ
อาหาร คลืนไส้ อาเจียน ปวดท้ อง และอาจมีผืนหรื อจุดเลือดออกตามลําตัว แขน ขา ระยะนีจะเป็ นอยูร่ าว วัน
. ระยะวิกฤติ ระยะนีไข้ จะเริ มลดลง ผู้ป่วยทีเกิดภาวะแทรกซ้ อนเลือดออก อาการจะไม่ดีขนึ ยังคง
เบืออาหาร คลืนไส้ อาเจียน ปวดท้ อง อ่อนเพลีย มากกว่าเดิม ต่างกับผู้ป่วยทีไม่มีภาวะแทรกซ้ อนซึงอาการ

ต่าง ๆ ค่อย ๆ ดีขนึ ผู้ป่วยทีอาการรุ นแรง อาจเกิดภาวะช็อก มีความดันโลหิตตํา มือเท้ าเย็น ชีพจรเต้ นเบา
เร็ ว ปั สสาวะออกน้ อย ร่ วมกับมีเลือดออกง่าย เช่น มีเลือดกําเดาไหล อาเจียนเป็ นเลือด อุจจาระมีสีดํา เป็ น
ต้ น ซึงอาจทําให้ เสียชีวิตได้ ระยะนีกินเวลา - ชัวโมง ดังนัน ถ้ าผู้ป่วยมีไข้ เกิน วันแล้ วอาการไม่ ดี
ขึนควรไปพบแพทย์ เพือการวินิจฉัยและรั กษา
.ระยะฟื นตัว อาการต่าง ๆ จะเริ มดีขนึ ผู้ป่วยอยากรับประทานอาหาร ความดันโลหิตสูงขึน ชีพจร
เต้ นแรงขึนและช้ าลง ปั สสาวะมากขึน บางรายมีผืนแดงและมีจดุ เลือดออกเล็ก ๆ ตามลําตัว
ปั จจุบนั ยังไม่มียาต้ านไวรัสทีมีประสิทธิภาพดีในการรักษาโรคไข้ เลือดออก การรักษาประคับประคอง
ทีถูกต้ อง ในเวลาทีเหมาะสม จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยกลับเข้ าสูภ่ าวะปกติโดยเร็ ว ซึงในรายทีอาการไม่รุนแรง อาจ
หายได้ เองภายใน - วัน
สําหรั บการดูแลอาการเบืองต้ น มีดงั นี
. ผู้ป่วยควรได้ รับอาหารและนําดืมอย่างเพียงพอ ควรรับประทานอาหารอ่อนและงดอาหารหรื อ
เครื องดืมทีมีสีดํา แดง หรื อนําตาล เพือไม่ให้ สบั สนกับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ถ้ าผู้ป่วย
รับประทานอาหารได้ น้อย อาจให้ ดืมนม นําผลไม้ หรื อนําเกลือแร่ร่วมด้ วย
. การลดไข้ เช็ดตัวด้ วยนําอุ่นเพือลดไข้ เป็ นระยะ ๆ และใช้ ยาพาราเซทตามอล เฉพาะเวลามีไข้ สงู
เท่านัน ห้ ามใช้ แอสไพริน ไอบูโพรเฟน หรื อ ยากลุ่ม(non-steroidal anti-inflammatory drug – NSAID)
เด็ดขาด เพราะอาจทําให้ เลือดออกมากขึน
. สังเกตอาการ หากพบว่าผู้ป่วยคลืนไส้ /อาเจียนมาก อ่อนเพลียมาก ปวดท้ องมาก รับประทาน
อาหารและดืมนําไม่ได้ มีภาวะเลือดออกรุนแรง สงสัยภาวะช็อก โดยเฉพาะเมือไข้ เริ มตําลง เช่น ความดัน
โลหิตตํา ชีพจรเต้ นเบาเร็ ว มือเท้ าเย็น ปั สสาวะออกน้ อย ซึม สับสน กระสับกระส่าย ฯลฯ ควรรี บมาพบ
แพทย์โดย

เร็ วทีสุด

การป้องกันโรคไข้ เลือดออก
. ระมัดระวังไม่ให้ ยงุ กัด เช่นเดียวกับ การป้องกันโรคไข้ ซิกา
. เนืองจาก วัคซีนไข้ เลือดออกทีมีจําหน่ายในประเทศไทยขณะนี ชนิด มีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์
กล่าวคือ วัคซีนสามารถป้องกันการติดเชือไวรัสเดงกี และลดความรุนแรงของโรคได้ เฉพาะในผู้ใหญ่ หรื อเด็ก
อายุมากกว่า ปี ซึงเคยมีการติดเชือไวรัสเดงกีมาก่อนในอดีต (seropositive) เท่านัน สําหรับผู้ทีไม่เคยติด
เชือมาก่อน (seronegative) วัคซีนอาจเพิมความเสียงในการเป็ นไข้ เลือดออกรุนแรง ประมาณ คนในผู้ที
ได้ รับวัคซีน ,

คน ในระยะเวลา ปี ดังนันควรปรึกษาแพทย์เพือการตัดสินใจ โดยอาศัยข้ อมูลจาก

งานวิจยั ล่าสุดทุกครัง

