
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยบริการสุขภาพ ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต  

ประจ าเดือน มีนาคม 2552                                                                                          จุลสารสุขภาพ  ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 

โรคไข้เลือดออก 

       ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหา

สาธารณะสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศใน
เขตร้อนชื้นและก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ บทความน้ีจะบรรยายถึง

โรคไข้เลือดออกในแง่การดูแลผู้ป่วยซ่ึงมีหัวข้อดังต่อไปน้ี 

สาเหตุของไข้เลือดออก          

       โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย Aedes aegyti ตัวเมีย บินไปกัดคนที่
ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไ/วรัสแดงกีจะเพิ่มจ านวนในตัวยุง

ประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสแดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ าลายของยุง เมื่อยุงกัด
คนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วันในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคน
ในช่วงน้ีก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคน้ีระบาดในฤดู

ฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน  ชอบวางไข่ตาม

ภาชนะที่มีน้ าขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว  แต่ไม่ชอบวางไข่ใน
ท่อระบายน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง 

เมื่อไรจะสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก 

       อาการของไข้เลือดออกไม่จ าเพาะ อาการมีได้หลายอย่าง  ในเด็กอาจจะมีเพียง

อาการไข้และผื่น ใผู้ใหญ่อาจจะมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัว  ปวดกระบอกตา ปวด
กล้ามเน้ือ หากไม่คิดโรคน้ีอาจจะท าให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะสียชีวิต ลักษณะที่ส าคัญ

ของไข้เลือกออกคือ 

 ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน  
 เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อ าเจียน และอาจมีอาการ

ปวดท้องร่วมด้วย  

 บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงข้ึนตามล าตัว แขน ขา อาจมีก าเดาออก  หรือ

เลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจาระด าเน่ืองจากเลือดออก  และอาจท าให้เกิด

อาการช็อคได ้ 

 ในรายที่ช็อคจะสังเกตได้จากการที่ไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น  หมดสติและ

เสียชีวิตได้  

การเจาะเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกมี 3 วิธ ี

1. เพาะเชื้อไวรัสไข้เลือดออก วิธีน้ีต้องอาศัยเครื่องมือและทักษะ  

2. การทดสอบทางภูมิคุ้มกัน โดยการเปรียบเทียบภูมิคุ้มกันตัง้แรกเป็นไข้  

        และสองสัปดาห์ หากภูมิคุ้มกันเพิ่มข้ึนมากกว่า  4 เท่าแสดงว่าเป็นการติดเชื้อ

ไข้เลือดออก การทดสอบภูมิที่นิยมท าได้แก่  

 Haemagglutination inhibition (HI) test เป็นการทดสอบที่นิยมท ามากที่สุด 

เน่ืองจากใช้เครื่องมือน้อย การตรวจไม่ยุงยากและมีความไวสูง ภูมิชนิดนี้จะเริ่ม

ข้ึนในวันที่ 5 ของไข้ระดับของภูมิมักจะน้อยกว่า 10 ส าหรับภูมิที่เจาะตอนที่ผู้ป่วย
หายแล้วภูมิจะข้ึนโดยมากมักจะต ากว่า 640 ข้อเสียของตรวจน้ีคือจะขาด

ความจ าเพาะ และไม่สามารถหาว่าเกิดจากเชื้อไข้เลือดออกชนิดไหน  

 

 

 

 

 Complement fixation (CF) test การตรวจน้ีไม่เป็นที่นิยมเน่ืองจากการตรวจต้องใช้
เครื่องมือ และต้องการทักษะในการท า ภุมิจะเกิดช้ากว่าช นิด Haemagglutination 
inhibitionแต่จะมีความจ าเพาะกับชนิดของเชื้อมากกว่าชนิด Haemagglutination 
inhibition เหมาะส าหรับการตรวจหาการติดเชื้อครั้งแรก  

 Neutralization test (NT) การตรวจน้ีเป็นการตรวจที่ไว และมีความแน่นอนมากที่สุด 
และภูมิที่เกิดจะอยู่นานท าให้ตรวจเพื่อหาการระบาดของเชื้อ  

 IgM -capture enzyme-linked immuno-sorbent assay (MAC-ELISA) เป็นการ

ตรวจหาภูมิต่อเชื้อไข้เลือดออกชนิด IgM ภู้มชนิดนี้จะข้ึนเร็วโดยประมาณวันที่ 5 ของ
ไข้ บางคนก็ขึ้นวันที่ 2-4 แต่บางคนก็ไม่ข้ึน  

 IgG -ELISA เป็นการตรวจเพื่อหาภูมิต่อเชื้อไข้เลือดออกชนิด IgG ความไวของการ

ตรวจจะไวกว่าชนิด (HI) test แต่ไม่จ าเพาะกับชนิดของเชื้อ 

การรักษา 

        ไม่มีการรักษาเฉพาะส าหรับโรคไข้เลือดออก การรักเพียงประคับประคองอย่างใกล้ชิด

โดยการเฝ้าระวังภาวะช็อค และเลือดออก  และการให้สารน้ าอย่างเหมาะสมก็จะท าให้อัตราการ

เสียชีวิตลดลงต่ ากว่าร้อยละ 1 

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก                           

        การผลิตวัคซีนก าลังอยู่ในข้ันพัฒนา แต่มีปัญาเน่ืองเชื้อมี 4 สายพันธุ์ คาดการณ์ว่าจะ

ส าเร็จและใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ การป้องกันและการควบคุม 

วิธีที่จะป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพร่กระจายของยุงลาย  

 ก าจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง เช่น กะละ ยาง กระป๋อง  

 หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง ถังน้ า  

 ในแหล่งน้ าสาธารณะอาจจะเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ า หรือใส่สารเคมีเพื่อฆ่าลูกน้ า  

         ขนิดของเชื้อแดงกีเชื้อไวรัสแดงกี เป็น single strnded RNA ไวรัสมีด้วยกัน 4 ชนิด
(serotype) DEN1 DEN2 DEN3 DEN4 ซึ่งมี antigen ร่วมกันบางส่วนท าให้เทื่อเกิดการติดเชื้อ
ชนิดหน่ึง จะเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออีกชนิดหน่ึง แต่ภูมิที่เกิดจะอยู่ได้ 6-12 เดือน ส่วนภูมิที่เกิด

กับเชื้อที่ป่วยจะมีตลอดชีวิต เช่น หากเป็นไข้เลือดออกจากเชื้อ DEN1 ผู้ป่วยจะมีภูมิต่อเชื้อน้ี

ตลอดชีวิต แต่จะมีภูมิต่อเชื้อแดงกีชนิดอื่นเพียง 6-12 เดือนเท่าน้ันจาการศึกษาพบว่าการติด
เชื้อซ้ า หรือการติดเชื้อครั้งที่สองจะเป็นสาเหตุของโรคแดงกีได้ถึงร้อยละ 80-90 ในสมัยก่อนปี 
2543พบว่าการระบาดของเชื้อแดงกีเกิดจากสายพันธ์ที่สอง DEN2 แต่หลังจากนั้นพบลดลง แต่
จะพบสายพันธ์ DEN3 มากขึ้น แต่หลังจากปี 2543 เชื้อสายพันธ์ท่ีสอง DEN2 เริ่มกลับมาพบมาก
ข้ึนและมีอัตราการตายสูงเน่ืองจากเป็นเชื้อที่หากเป็นแล้วจะเกิดอาการรุนแรงการ 

                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยบริการสุขภาพ ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต  

ประจ าเดือน สิงหาคม 2551                                                                                            จุลสารสุขภาพ  ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 

    อาการของโรคติดเชื้อไข้เลือดออก 

         ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะ
เกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต เมื่อหายร่างกายจะมีภูมิต่อเชื้อน้ันตลอดชีวิต ความรุนแรงของ
การติดเชื้อข้ึนกับอายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน และความรุนแรงของเชื้อ ติดเชื้อไวรัสแดงกิวมีอาการได้ 

3 แบบคือ 

 การติดเชื้อไข้แดงกิ่ว Denque Fever  
 ไข้เลือดออก [Dengue hemorrhagic fever-DHF]  
 ส าหรับไข้เลือดออกแดงกิวที่ช็อก Denque Shock Syndrome DSS  

การด าเนินโรคของไข้เลือดออก  

แบ่งออกเป็น 3 ระยะดังต่อไปน้ี ระยะไข้ ระยะวิกฤติ/ช็อก และระยะฟื้นตัว  

1. ระยะไข้สูง                  

 ลักษณะเป็นไข้สูงเฉียบพลัน 39-41 ซ เป็นเวลา 2-7 วัน ผู้ป่วยอาจมีอาการชักได้ มักมี
หน้าแดง ไม่มีน้ ามูกหรือไอ ในเด็กโตอาจบ่นปวดศีรษะ ปวดกล้ามเน้ือ เบื่ออาหาร  
อาเจียน เลือดออก ตับโตและกดเจ็บแต่ตัวไม่เหลือง มีผื่นตามตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่

มีอาการน้ ามูกไหล หรือไอซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกจากพวกหัดหรือ
ไข้หวัด  

 ในระยะไข้อาการทางเดินอาหารที่พบบ่อยได้แก่เบื่ออาหาร อาเจียน บางรายอาจจะมี
อาการปวดท้องร่วมด้วย ในระยะแรกจะปวดทั่วไป แต่ต่อมาจะปวดชายโครงด้านขวา
เน่ืองจากตับโต  

 ไข้ส่วนใหญ่จะอยู่ลอย 2-7 วัน ประมาณร้อยละ 70 จะมีไข้ 4-5 วัน รายที่มีอาการเร็ว
ที่สุดคือ 2 วัน ร้อยละ 15 จะมีไข้เกิด 7 วัน  

 อาการเลือดออกที่พบบ่อยที่สุดคือจุดเลือดออกตามผิวหนังเน่ืองจากเส้นเลือดเปราะ 

หรือท า การท า touniquet test จุดเลือดออกจะพบตามแขน ขา ล าตัว รักแร้อาจจะมี
เลือดก าเดา เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด  

2. ระยะวิกฤตหรือระยะช็อค      

 ระยะวิกฤตหรือระยะช๊อคมักเกิดข้ึนพร้อมๆกับการที่ผู้ป่วยมีไข้ลง เกิดจากกรั่วของ

พลาสมาโดยระยะรั่วจะประมาณ 24-48 ชั่วโมงประมาณหน่ึงในสามจะมีอาการรุนแรง

มีภาวะความดันโลหิตต่ าเน่ืองจากเกิดการรั่วของพลาสมาไปยังปอด หรือช่องท้อง

ซึ่งจะเกิดพร้อมๆกับไข้ลง ซึ่งอาจจะเกิดได้ตั้งแต่วันที่ 3-8 ของไข้ ผู้ป่วยจะ
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพขจรเร็ว ความดันโลหิตต่ า ในรายที่ไม่รุนแรงผู้ป่วยดี

ข้ึน บางรายอาจมีเหงื่อออก มือเท้าเย็น ชีพขจรเบา ความดันเลือดลดลงมากกว่า 20 
มิลิเมตรปรอท ผู้ไข้เลือดออกที่อยู่ในภาวะช็อกจะรู้สติดี พูดรู้เรื่อง อาจจะบ่นกระหาย
น้ าบางรายอาจจะมีภาวะปวดท้อง ภาวะช็อกจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ได้รับการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยจะมีอาการเลวลงอย่างรวดเร็ว รอบปากเขียว ผิวสีม่วง ตัวเย็น วัด

ความดันไม่ได้ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน 12-24 ชั่วโมง  
 ในรายที่อาการไม่รุนแรงเมื่อไข้ลงอาจจะมีอาการมือเท้าเย็นเล็กน้อยร่วมกับมีอาการ

ชีพขจรเร็ว เน่ืองจากมีการรั่วของพลาสมาไม่รุนแรงจึงไม่เกิดอาการช็อก 

 

                              

 

 

     ระหว่างการเกิดภาวะช็อกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ 

1. มีการรั่วของพลาสมาท าให้เกิดความดันโลหิตต่ า ซ่ึงมีหลักฐานคือ  

 ระดับควาเข้มของเลือด(Hematocrit Hct)เพิ่มข้ึนก่อนเกิดภาวะช็อก และขณะช็อก 
และยังอยู่ในระดับสูงหากยังมีการรั่วของพลาสมา  

 มีน้ าในช่องปอดและช่องท้อง  

 ระดับโปรตีนและไข่ขาวในเลือดต่ าเน่ืองจากรั่วออกไป  

 หากเราใส่สายเข้าในหัวใจ จะพบว่าแรงดันในหัวใจต่ าซึ่งบ่งบอกว่ามีปริมาณน้ าใน

ระบบไหลเวียนลดลง  

 ตอบสนองต่อการให้น้ าเกลือ  

2. ความต้านทาน(peripheral resisitance)ในระบบไหลเวียนเพิ่มดังจะเห็นได้ว่าความ
แตกต่างระหว่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวแคบ เช่น 100/90(ปกติ
ต้องต่างกันประมาณ 30 )  

3. ระยะพักฟื้น       

 ระยะพักฟื้นตัวของผู้ป่วยค่อนข้างเร็ว ในผู้ป่วยที่ไม่ช็อกเมื่อไข้ลดอาการจะดีข้ึน 
ผู้ป่วยเริ่มอยากรับประทานอาหาร เริ่มมีปัสสาวะมาก ชีพขจรเต้นช้า  

 ส่วนผู้ป่วยที่ช็อก หากได้รับการรักษาที่ทันเวลาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว การรั่วของ
พลาสมาจะหยุด ความดันโลหิตจะสูงข้ึน ชีพขจรช้าลง ปัสสาวะมากขึ้น ผู้ป่วยจะ

อยากรับประทานอาหาร ระยะฟื้นตัวใช้เวลา 2-3 วัน  

รวมระยะเวลาของการเป็นไข้เลือดออกใช้เวลา 2-7 วัน 

การเปลี่ยนแปลงทางห้องปฏิบัติการที่ส าคัญ        

 เม็ดเลือดขาวจะต่ ากว่าปกติ[<5,000] แต่ในวันแรกอาจจะสูงเล็กน้อยอาจจะมีเม็ด
เลือดขาวชนิด polymorphonucleus [PMN] ประมาณร้อยละ 70-80 เมื่อไข้ลงจะ
กลายเป็น lymphocyte  

 เกล็ดเลือด(platelet)ต่่าลงอย่างรวดเร็วน้อยกว่า 100,000 และต่ าอยู่3-5 วัน  
 ความเข้มของเลือด(Hemoconcentration)เพิ่มข้ึน เช่นจาก 40%เป็น 44 %  

 ในระยะช็อกเลือดจะออกง่ายเน่ืองจากกลไกการแข็งตัวของเลือดเสียไป  

 การตรวจรังสีของปอดอาจจะพบว่ามีน้ าในช่องปอด  

 การตรวจการท างานของตับพบว่ามีการอักเสบโดยมีการเพิ่มข้ึนของ sgot,sgpt 
ประมาณ 2-3 เท่า  

         

 ด้วยความปรารถนาดีจาก  หน่วยบริการสุขภาพ 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต  (โทร. 1415) 
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