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โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื �อไวรัสเดงกี (dengue virus)  โดยมียงุลายเป็นพาหะนําโรค มกั

พบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดฝูนของทกุปี อาการมีตั �งแตไ่มรุ่นแรงไปจนถึงเสียชีวิตได้ หาก

ไมไ่ด้รับการรักษาอยา่งทนัท่วงที 

เชื �อไวรัสเดงกี มี � สายพนัธุ์ คือ DENV-�, DENV-�, DENV-� และ DENV-�  มียงุลายเพศเมียเป็น

พาหะนําโรค เมื�อยงุลายดดูเลือดจากผู้ ป่วยในระยะที�มีไข้ ซึ�งมีเชื �อไวรัสในกระแสเลือด เชื �อจะเข้าไปฝังตวัใน

กระเพาะยงุและตอ่มนํ �าลายของยงุ โดยมีระยะฟักตวัในยงุ ประมาณ �-�� วนั เมื�อยงุที�มีเชื �อไปกดัคนอื�น เชื �อ

ไวรัสก็จะเข้าสูก่ระแสเลือดของผู้ ที�โดนกดั ก่อให้เกิดการติดเชื �อและป่วยตามมาหลงัจากถกูกดัประมาณ �-�� 

วนั 

สามารถพบได้ทกุเพศทกุวยั แตพ่บบอ่ยในเดก็วยัเรียนและวยัทํางานตอนต้น ผู้ ป่วยที�มีภาวะเสี�ยงตอ่

อาการรุนแรง หรือ เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่  เดก็ทารกและผู้สงูอาย ุ หญิงตั �งครรภ์ ผู้ ที�มีแผลในกระเพาะ

อาหาร  ผู้หญิงที�อยูร่ะหว่างมีประจําเดือนหรือมีเลือดออกผิดปกติทางชอ่งคลอด ผู้ ที�มีโรคเม็ดเลือดแดงแตก

ง่าย หรือโรคที�เกิดจากฮีโมโกลบนิผิดปกต ิ ผู้ ป่วยโรคหวัใจพิการแตกํ่าเนิด ผู้ ป่วยโรคเรื �อรัง เชน่ อ้วน 

เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู หอบหืด โรคหวัใจขาดเลือด ไตวาย ตบัแข็ง ผู้ ที�รับประทานยากลุม่สเตียรอยด์ 

หรือยาในกลุม่ยาแก้อกัเสบที�ไมใ่ชส่เตียรอยด์ (Non-Steroidal Anti-Inflammatory หรือ NSAIDs) 

โดยทั�วไปการติดเชื �อไวรัสเดงกีครั �งแรก ผู้ ป่วยสว่นใหญ่ (��-��%) อาการจะไมรุ่นแรง บางรายอาจมี   

ไข้สงู ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื �อ ปวดกระดกู และมีผื�นที�ผิวหนงัได้ แตถ้่าเป็นการตดิเชื �อครั�งที�สอง โดย

เชื �อไวรัสที�สายพันธ์ุต่างจากครั�งแรก อาจมีอาการรุนแรงเกิดเป็นภาวะไข้เลือดออกได้ ซึ�งแบง่ออกได้ 

� ระยะ คือ    

   �. ระยะไข้ ผู้ ป่วยจะมีไข้สงูเกือบตลอดเวลา มกัไมค่อ่ยตอบสนองตอ่ยาลดไข้ อาจมีอาการ เบื�อ

อาหาร คลื�นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และอาจมีผื�นหรือจดุเลือดออกตามลําตวั แขน ขา ระยะนี �จะเป็นอยูร่าว �-

� วนั   

�. ระยะวิกฤต ิระยะนี �ไข้จะเริ�มลดลง ผู้ ป่วยที�เกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออก อาการจะไมด่ีขึ �น ยงัคง

เบื�ออาหาร คลื�นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ออ่นเพลีย มากกวา่เดมิ ตา่งกบัผู้ ป่วยที�ไมมี่ภาวะแทรกซ้อนซึ�งอาการ



ตา่ง ๆ คอ่ย ๆ ดีขึ �น ผู้ป่วยที�อาการรุนแรง อาจเกิดภาวะช็อก มีความดนัโลหิตตํ�า มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบา

เร็ว ปัสสาวะออกน้อย ร่วมกบัมีเลือดออกง่าย เช่น มีเลือดกําเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด อจุจาระมีสีดํา เป็น

ต้น ซึ�งอาจทําให้เสียชีวิตได้ ระยะนี �กินเวลา ��-�� ชั�วโมง ดังนั�น ถ้าผู้ป่วยมีไข้เกิน � วันแล้วอาการไม่ดี

ขึ �นควรไปพบแพทย์เพื�อการวินิจฉัยและรักษา  

  �.ระยะฟื�นตัว อาการตา่ง ๆ จะเริ�มดีขึ �น ผู้ ป่วยอยากรับประทานอาหาร ความดนัโลหิตสงูขึ �น ชีพจร

เต้นแรงขึ �นและช้าลง ปัสสาวะมากขึ �น บางรายมีผื�นแดงและมีจดุเลือดออกเล็ก ๆ ตามลําตวั 

ปัจจบุนัยงัไมมี่ยาต้านไวรัสที�มีประสิทธิภาพดีในการรักษาโรคไข้เลือดออก การรักษาประคบัประคอง

ที�ถกูต้อง ในเวลาที�เหมาะสม จะทําให้ผู้ ป่วยกลบัเข้าสูภ่าวะปกตโิดยเร็ว  ซึ�งในรายที�อาการไมรุ่นแรง อาจ

หายได้เองภายใน �-� วนั 

สาํหรับการดูแลอาการเบื �องต้น มีดงันี � 

�. ผู้ ป่วยควรได้รับอาหารและนํ �าดื�มอยา่งเพียงพอ ควรรับประทานอาหารอ่อนและงดอาหารหรือ

เครื�องดื�มที�มีสีดํา แดง หรือนํ �าตาล เพื�อไมใ่ห้สบัสนกบัภาวะเลือดออกในทางเดนิอาหาร  ถ้าผู้ ป่วย

รับประทานอาหารได้น้อย อาจให้ดื�มนม นํ �าผลไม้ หรือนํ �าเกลือแร่ร่วมด้วย 

�. การลดไข้ เช็ดตวัด้วยนํ �าอุ่นเพื�อลดไข้เป็นระยะ ๆ  และใช้ยาพาราเซทตามอล  เฉพาะเวลามีไข้สงู

เทา่นั �น ห้ามใช้แอสไพริน ไอบูโพรเฟน หรือ ยากลุ่ม(non-steroidal anti-inflammatory drug – NSAID) 

เดด็ขาด เพราะอาจทําให้เลือดออกมากขึ �น 

�. สงัเกตอาการ หากพบวา่ผู้ ป่วยคลื�นไส้/อาเจียนมาก อ่อนเพลียมาก ปวดท้องมาก รับประทาน

อาหารและดื�มนํ �าไมไ่ด้ มีภาวะเลือดออกรุนแรง  สงสยัภาวะช็อก โดยเฉพาะเมื�อไข้เริ�มตํ�าลง เชน่ ความดนั

โลหิตตํ�า    ชีพจรเต้นเบาเร็ว มือเท้าเย็น ปัสสาวะออกน้อย ซมึ สบัสน กระสบักระสา่ย ฯลฯ  ควรรีบมาพบ

แพทย์โดย      เร็วที�สดุ 

 การป้องกันโรคไข้เลือดออก  

�. ระมดัระวงัไมใ่ห้ยงุกดั เช่นเดียวกบั การป้องกนัโรคไข้ซิกา 

�. เนื�องจาก วคัซีนไข้เลือดออกที�มีจําหนา่ยในประเทศไทยขณะนี � � ชนิด มีประสิทธิภาพไมส่มบรูณ์ 

กลา่วคือ วคัซีนสามารถป้องกนัการตดิเชื �อไวรัสเดงกี� และลดความรุนแรงของโรคได้เฉพาะในผู้ใหญ่ หรือเดก็

อายมุากกวา่ � ปี ซึ�งเคยมีการตดิเชื �อไวรัสเดงกี�มาก่อนในอดีต (seropositive) เทา่นั �น สําหรับผู้ ที�ไมเ่คยติด

เชื �อมาก่อน (seronegative) วคัซีนอาจเพิ�มความเสี�ยงในการเป็นไข้เลือดออกรุนแรง ประมาณ � คนในผู้ ที�

ได้รับวคัซีน �,��� คน ในระยะเวลา � ปี ดงันั �นควรปรึกษาแพทย์เพื�อการตดัสินใจ โดยอาศยัข้อมลูจาก

งานวิจยัลา่สดุทกุครั �ง 


